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Méně peněz za elektřinu než v loň-
ském roce zaplatí letos město Přerov 
díky nižší ceně vysoutěžené na komo-
ditní burze. Odhadovaná úspora, jež 
souvisí se změnou dodavatele elek-
třiny, se odhaduje na téměř dva mi-
liony korun. Úspory se týkají všech 
budov magistrátu, základních i ma-
teřských škol i zařízení, jež spadají 
pod Sociální služby města Přerova, 
to znamená – domov pro seniory, 
domy s pečovatelskou službou, jes-
le i Denní pobyt v Purkyňově uli-
ci. „Nákup na Českomoravské ko-
moditní burze nám zprostředkoval 
Organizačně správní institut z Brna. 
My jsme dodali všechny podklady 
a zmíněná společnost se zúčastnila 
aukce a vysoutěžila nejvýhodnějšího 
dodavatele silové energie. Tím se pro 
nás stala společnost E.On,“ uvedl Petr 
Karola z přerovského magistrátu. Do 

projektu společného nákupu energií 
se přihlásilo 186 měst a obcí z celé 
České republiky, z toho 122 z nich se 
ucházelo o výhodnější cenu elektřiny. 
„Za minulý rok město za elektrickou 
energii zaplatilo téměř 7,9 milionu 
korun. Letos bychom při přibližně 
stejném odběru mohli díky výhod-
nější ceně ušetřit z rozpočtu města 
milion 840 tisíc korun,“ vyčíslil úspo-
ru radní Přerova Tomáš Dostal. Tuto 
cenu elektřiny má město garantova-
nou pouze pro letošní rok. „Nechtěli 
jsme se vázat dlouhodobě, abychom 
se nezbavili možnosti účastnit se dal-
šího výhodného nákupu energií na 
komoditní burze,“ vysvětlil Karola. 
Letos půjde patrně ještě cena elek-
třiny dolů díky zlevnění distribuční 
složky dodávky elektřiny, kterou ce-
loplošně sníží Energetický regulační 
úřad.  (ILO) 

Tři tisíce turistů si vyšláplo v sobotu 4. ledna na novoroční vycházku na Helfštýn. Lidé 

se na hrad, který v zimě otevírá své brány pro návštěvníky pouze na jediný den, vydali 

z různých koutů republiky. „Jsme překvapeni hojnou účastí, tolik lidí jsme tu v zimě 

ještě nezažili,“ informoval Jiří Švec z Klubu českých turistů SK Přerov. Nelenošit doma 

a udělat si túru na čerstvém vzduchu se rozhodli nejen skalní turisté, ale i rodiny 

s dětmi, skautské oddíly i ti, kteří se na hrad vydali v doprovodu svých čtyřnohých 

přátel. Z nedaleké Lhotky dorazil i Jiří Haluska s přáteli v doprovodu 15 tibetských 

dog a jednoho novofundlandského psa. Více na str. 3. Foto: Ingrid Lounová (ILO) 

Na Helfštýně padl rekord

Budoucí prvňáčci zamíří k zápisům
Budoucí prvňáčci zamíří v pondělí 
10. a v úterý 11. února k zápisům do 
školy. Ty se konají v osmi základních 
přerovských školách a jedné soukromé 
Acorn’s and John’s school v Máchově 
ulici. Zápisy se po oba dny uskuteční 
od 14 do 18 hodin.
Loni přišlo k zápisům do prvních 
tříd 520 dětí, v září jich do školních 
lavic nastoupilo 439, odklad školní 
docházky mělo 81 dětí. „Letos před-
pokládáme, že k zápisům přijde ješ-

tě více dětí díky babyboomu z roku 
2008. Naše odhady se pohybují okolo 
550 dětí, někteří rodiče ale požádají 
u svých ratolestí o odklad školní do-
cházky a do 1. tříd by od září mohlo 
nastoupit asi 460 školáků,“ nastínil 
možný vývoj Petr Hrbek, vedoucí 
oddělení školství a mládeže z pře-
rovského magistrátu. 
Některé školy se už na příchod bu-
doucích prvňáčků připravily dopředu 
a v lednu uspořádaly dny otevřených 

dveří s ukázkami hravého vyučová-
ní. „Paní učitelky si pro předškoláky 
připravily pohádkové učení, ve třech 
odpolednech budoucím prvňáčkům 
i jejich rodičům předvedly, co je ve 
škole čeká. Naším cílem bylo, aby se 
děti u zápisu nebály, nebyly vystreso-
vané a byly k němu dobře naladěné,“ 
vysvětlila ředitelka Základní školy 
Trávník Kamila Burianová. V této ško-
le vloni otevřely hned čtyři první třídy. 
Letos, pokud přijde hodně zájemců, 

jsou v ZŠ Trávník připraveni otevřít 
znovu čtyři třídy. „Sice už bojujeme 
s místem, ale čtyři třídy jsme ještě 
schopni zajistit,“ sdělila Burianová. 
Zápis do 1. třídy je povinný pro všech-
ny děti, které do konce kalendářního 
roku dovrší věku šesti let, opakova-
ně se také dostaví předškoláci, kteří 
měli loni odklad docházky. Rodiče 
dětí nesmějí zapomenout na rodný 
list a doklad o trvalém pobytu dítěte, 
vyžaduje-li ho základní škola.  (ILO)

Město díky nákupu na burze ušetří za elektřinu

Poprvé v tomto roce se sejdou zastupitelé v pondělí 10. února ve 13 hodin v Klubu 

Teplo na Horním náměstí. Na programu jednání budou rozvojové, majetkopráv-

ní, školské a sociální záležitosti. Probírat se budou plánované investiční akce, 

diskutovat chtějí nad opravami chodníků ve městě a zastupitelé rozhodnou, 

zda nakoupí další dvě kamery, které budou monitorovat křižovatku Husovy 

a Škodovy ulice a okolí noční diskotéky v Hranické ulici v Předmostí. Jednání 

mohou zájemci sledovat i na webových stránkách města www.prerov.eu, přenos 

zajišťuje on-line Televize Přerov.  (RED)
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V Přerově zůstává stejný autodopravce jako dosud

V bývalých kasárnách bude nový sběrný dvůr

Autobusy Dopravní a logistické společnosti budou dalších deset let přepravovat ces-
tující v Přerově. Zmíněná společnost se stala vítězem výběrového řízení na městskou 
hromadnou dopravu, když porazila jediného konkurenta ČSAD Havířov.  

Smlouva s novým dopravcem platí od 
letošního dubna. Původně měla být 
uzavřená už loni na podzim, ale kvůli 

námitkám uchazečů k podmínkám 
zadávacího řízení muselo být výbě-
rové řízení posunuto. Na konci loň-

ského roku padlo rozhodnutí a spo-
lečnost, která městskou autodopravu 
provozuje i nyní, získala smlouvu na 

„V Přerově nás stále trápí černé sklád-
ky. Druhý sběrný dvůr na opačné stra-
ně města občané určitě přivítají. Ti, 
co bydlí u Meopty, to mají do sběr-
ného dvora v areálu Technických 
služeb daleko,“ sdělil primátor měs-
ta Jiří Lajtoch. Do sběrného dvora 
v Želatovské ulici budou moci lidé od 
prázdnin vozit všechen odpad – od pa-
píru přes sklo a plasty až po biologic-
ky rozložitelný i nebezpečný odpad. 
„V novém sběrném dvoře počítáme 
s jedním až dvěma novými pracov-
ními místy. Budeme se snažit vyjít 

vstříc občanům a budeme mít otevře-
no i v sobotu odpoledne nebo v nedě-
li. Otevírací dobu ještě doladíme se 
sběrným dvorem Na Hrázi, aby byl 
vždy o víkendu jeden z nich otevře-
ný,“ upřesnil ředitel Technických slu-
žeb města Přerova Radek Koněvalík. 
Předpokládaný objem vytříděného 
odpadu v novém sběrném dvoře se 
pohybuje okolo 350 až 360 tun. 
Ve sběrném dvoře Na Hrázi během 
minulého roku vytřídili 21 tun ne-
bezpečného odpadu. Ten tvoří moto-
rové a převodové oleje, obaly a ple-

chovky obsahující nebezpečné látky, 
zářivky, baterie, ale třeba i staré léky. 
Ve zpětném odběru dvora, kam spa-
dají třeba ledničky, kopírky, moni-
tory i drobná elektronika, skonči-
lo 137 tun vyřazených spotřebičů. 

„Největší položku, 399 tun, tvořil 
objemný odpad – nábytek, seda-
cí soupravy, kuchyňské linky nebo 
stavební suť,“ vysvětlil Koněvalík. 
Zvlášť pracovníci sběrného dvora 
vyseparovali 69 tun dřeva.  (ILO) 

V Želatovských kasárnách vyroste do léta nový sběrný dvůr. Ještě předtím se bude 

muset pozemek sanovat, dříve tam totiž stávaly nádrže na pohonné hmoty.  

 Foto: Ingrid Lounová

dalších deset let, to znamená až do 
30. března 2024.
„Hlavním kritériem byla cenová na-
bídka, která byla nižší, než jsme před-
pokládali, a to 136 781 455 korun bez 
DPH. To je cena kompenzace, která 
by měla být uhrazena ze strany města. 
Skutečně uhrazená cena je stanovena 
rozdílem mezi cenou dopravního vý-
konu a skutečně dosažených tržeb za 
příslušné období,“ vysvětlil primátor 
města Jiří Lajtoch. Město si také ne-
chalo udělat odborný posudek, zda je 
cena reálná a není podbízivá, experti 
se shodli v její prospěch. Jízdné na 
městských linkách se zatím zvyšovat 
nebude a činí pro dospělého cestující-
ho 10 korun, zlevněné jízdné 5 korun 
platí děti od 6 do 15 let, ale také ces-
tující se psem nebo s dalším dítětem 
do 6 let. „Plánujeme řešení úlev jízd-
ného pro důchodce a pro bojovníky 
za svobodu, kteří jezdí v některých 
městech zdarma. Byli jsme ale vy-
zváni Olomouckým krajem, ať ještě 
posečkáme. Olomoucký kraj nabízí, 
ať jsme jednotní ve všech městech 
kraje a vypracujeme společné řeše-
ní,“ nastínil další vývoj primátor.
  (ILO)

V někdejších Želatovských kasárnách bude od léta 
nový sběrný dvůr. Město už vybralo dodavatele stavby 
i šestnácti kontejnerů. Ještě předtím je ale zapotřebí 
sanovat území, na němž sběrný dvůr vyroste. V minu-
losti měla totiž právě v těchto místech armáda nádr-
že na pohonné hmoty. Vybudování dalšího sběrného 
dvora včetně monitoringu přijde na 5,5 milionu korun. 
Čtyři a půl milionu město získá z Operačního programu 
Životní prostředí.

Ekologické modrožluté autobusy Dopravní logistické společnosti budou vozit cestující v Přerově i nadále.

 Foto: Ingrid Lounová
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Helfštýn, nejnavštěvovanější pa-
mátka na Přerovsku, láká v každém 
počasí. Provětrat plíce vyrazily ro-
diny s dětmi, skupinky cyklistů, 
organizované výpravy z okolních 
obcí i další uskupení. Letos na roz-
díl od jiných ročníků chyběli jen 
běžkaři. Skupinka skautů a junáků  
z Lipníka nad Bečvou se vydala 
na novoroční výpravu už potřetí. 
„Výšlap je pro nás zároveň připome-
nutím vzniku našeho oddílu. Založili 
jsme jej před třemi lety a tehdy nás 
šlo na Helfštýn pět, dnes je nás tady 
64 junáků a skautů. Nejmladší chodí 
do první třídy, ale pochod zvláda-
jí,“ sdělil vedoucí oddílu Lipenská 
dvojka Dan Machač.
Pozornost na nádvoří hradu budila 
i skupinka lidí v dobových unifor-
mách. „Právě na Helfštýně se setká-
váme už čtvrtým rokem se svými přá-
teli z různých měst z Klubu vojenské 
historie a z Československé obce le-
gionářské. Každý z nás provětrá svou 
uniformu, takže tu můžete vidět legio- 
nářskou uniformu z 1. světové války 
a uniformu, kterou nosili svobodovci 
ve druhé světové válce. Dva kolegové 
v buřinkách a oblecích jsou zase do-

boví tajní detektivové,“ vysvětlil Petr 
Sehnálek z Klubu vojenské historie 
z Přerova. Úžas a velký zájem ko-
lemjdoucích vzbuzovala díky svým 
čtyřnohým přátelům parta mladých 
lidí z nedaleké Lhoty. Ta byla patrně 
nejvděčnějším fotografovaným ob-
jektem na hradu. „Jsme tu skupinka 
13 lidí v doprovodu 15 psů, jedná se 
o plemeno tibetské dogy a jeden hu-
ňáč je novofundlandský pes,“ sdělil 
Jiří Haluska ze Lhotky.
Tradice novoročního výstupu 
na Helfštýn vznikla ve spolupráci 
s Klubem českých turistů. Od pr-
vopočátku vzniku výšlapu rozdává 
turistům diplomy a později i razítka 

Jiří Švec z Klubu českých turistů SK 
Přerov. „Zažili jsme tu různé počasí – 
od deště přes mráz až po slunečné 
jarní počasí. V jednom roce jsme 
dokonce kvůli mrazu výšlap zrušili, 
přesto sem ale lidé dorazili. Průměrná 
návštěvnost se v tento den pohybuje 
kolem tisíce lidí. Jezdí sem lidé z celé 
Moravy, nejdále to asi měli turisté 
z Karlových Varů a ze Slovenska. 
Tak vysoká návštěvnost nás ale letos 
fakt překvapila,“ zmínil Švec. Znovu 
po zimní sezoně se středověké brá-
ny hradu otevřou už v březnu, a to 
vždy o víkendech, v dubnu se mo-
hou na hrad vydat návštěvníci denně 
kromě pondělí.  (ILO)

Helfštýn otevřel své brány, přišly stovky turistů
Tradici vyšlápnout si v novém roce na túru si letos nenechaly ujít stovky turistů. 
Hned na Nový rok se vydaly čtyři stovky nadšenců na Čekyňský kopec a ještě více 
lidí se o první lednové sobotě vyšplhalo na hrad Helfštýn. I když počasí letošnímu 
37. ročníku zrovna nepřálo a turisté se na hrad prodírali mlhou, přesto svým hojným 
počtem překonali dosavadní rekord.

Chodíte celoročně na túry, nebo jste 
vyrazili jen na novoroční výšlap?

Ludmila Janá-
sková, Hranice
Novoroční výšlapy 
každý rok střídáme, 
chodíme na Ondřej-
ník, Radhošť a Hel-

fštýn, letos vyšla řada na Helf-štýn. 
Jsem turistka Klubu českých turistů 
v Hranicích a na túry chodíme celoroč-
ně za každého počasí. Na Helfštýn jsem 
přišla s dcerou a se známými.

Michal Juřík, 
Lipník n. B.
Věnujeme se spor-
tovním aktivitám 
i s dětmi a turis-
tika k nim patří. 

Dnes tu jsme s rodinou a se známými. 
Chodíme i na noční pochody na Hel-
fštýn, během roku si sem vyšlápneme 
hned několikrát.

Veronika Oralo-
vá, Týn n. B.
Sice nejsem turist-
ka, ale novoroční 
výlet na Helfštýn 
patří k našim ro-

dinným tradicím. Každý rok si vy-
jdeme pěšky do Hranic, přibereme 
příbuzné a společně jdeme do Týna 
a nahoru do hradu. Tentokrát nás 
dorazilo sedm.

Ludvík Doležal, 
Litovel
Jsem sportovec 
a ke sportu vedu 
i své děti. Na Hel-
fštýně jsem nebyl 

asi 20 let, tak jsme se sem vydali 
i s celou rodinou. Jdeme pěšky z Týna 
včetně mé čtyřleté dcery, počasí nám 
nevadí, mohlo by být i hůř.

Eva Vlková, 
Olomouc
Spolu s kamarád-
kou sem jezdíme 
už deset let, vždy 
se tu setkáváme 

s našimi kamarády ve vojenských 
uniformách. Na novoroční výstup si 
bereme paruky a klobouky, patří to 
k novoročnímu veselí. Jsme turistky 
a neodradí nás žádné počasí.

Anketa a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Zápisy do mateřských škol budou začátkem 
března 
Zápisy dětí do mateřských škol se v Přerově uskuteční v pondělí a úterý 3. a 4. 
března. Na území města je 11 samostatných mateřinek, tři mateřské školy jsou 
součásti Základní školy J. A. Komenského v Předmostí, jedna je církevní a dvě 
mateřské školy jsou soukromé. 
„Výsledky zápisu do mateřských škol stejně jako každoročně vyhodnotíme a ná-
sledně padne konečné rozhodnutí k případnému rozšíření kapacit mateřských 
škol o jednu třídu. V současné době máme několik variant, které jsme připraveni 
předložit orgánům města. Více ale budeme vědět až po zápisech do mateřských 
škol,“ upřesnil Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství a mládeže z přerovského 
magistrátu. Přesné hodiny zápisu v jednotlivých mateřských školách budou zve-
řejněny na plakátech v únoru.  (ILO)

Ani mlha neodradila tři tisíce turistů od zimního výšlapu za brány středověkého hradu.  Foto: Ingrid Lounová 
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V útulku vznikl azyl pro opuštěné kočky 

Přerovské zvířecí útočiště slouží pře-
devším zatoulaným a mnohdy i ne- 
chtěným psům. Kočky tu až dosud ne-
měly pro svůj azyl dobré podmínky. 
„Lidé nás na to upozorňovali, proto 
jsme se před nastávající zimou roz-
hodli pořídit za pětatřicet tisíc korun 
speciální kočičí boxy. Inspirovali 
jsme se v okolních útulcích, kde 
mají s kočkami zkušenosti,“ vyjá-
dřil se náměstek primátora Michal 
Zácha. Kočky najdou přechodný do-
mov ve dvou boxech, kde jich může 
v oddělených kójích najednou pobý-
vat až dvanáct. Nově přijatá kočka si 
ale nejdříve musí pobýt v karanténě. 
„Kočky z ulice mívají většinou ušní 
svrab a kočičí rýmu, nejdříve je mu-
síme těchto nepříjemných onemocně-
ní zbavit. Aby bylo léčení účinné, je 
nutné je po třech týdnech znovu pře-
léčit,“ upřesnila vedoucí útulku Soňa 
Hynčicová. „Přijímáme jen zatoulané 
jedince. Rozhodně nepočítáme s tím, 
že by tu bylo možné přijmout kočky, 
které mají své majitele – a ti se jich 
chtějí jen zbavit,“ upozornil ředitel 
Technických služeb města Přerova 
Radek Koněvalík. Z 24 koček, které 
se ke sklonku roku dostaly do útulku, 

se 19 mňoukajících stvoření zabyd-
lelo v nových domácnostech.
V loňském roce našlo v útulku dočas-
ný domov 125 psů, 120 z nich našlo 
nové majitele nebo se po zatoulání 
vrátilo k těm původním. „Po čtyřech 
letech pobytu v útulku má nový do-
mov i fenka Marcy. Před Vánocemi si 
ji vybrala zkušená kynoložka a plá-

nuje z Marcy vychovat záchranářské-
ho psa,“ doplnila Hynčicová.
Útulek pro opuštěná zvířata doktorky 
Matinové stojí v Přerově od února 
roku 1997 a po celou dobu slouží 
k dočasnému pobytu psů odchyce-
ných nebo nalezených na území měs-
ta Přerova. „K dispozici tu pro ně je 
deset kotců, z toho jeden je pro zví-

řata v karanténě a druhý slouží jako 
penzion. Kapacita je ale nedostateč-
ná, v budoucnu máme v plánu útulek 
rozšířit,“ nastínil náměstek Zácha. 
Většinou má útulek plný stav  – to 
znamená 16 psů. Projekt počítá s tím, 
že by se díky nové přístavbě kapacita 
navýšila a mohlo by tu pobývat až 
čtyřicet psů.  (ILO)

Součástí přerovského útulku pro opuštěná zvířata jsou od listopadu i speciální klece pro kočky. První kočka, kte-
rá tu našla svůj domov, se jmenuje Sába. „Jméno jsme naší první mourovaté obyvatelce vybrali jednoduše – při-
šla k nám totiž v den, kdy slaví svátek Sabiny,“ vysvětlila vedoucí útulku Soňa Hynčičová.

V nových klecích může pobývat až dvanáct koček. Na snímku je první kočičí obyvatelka Sába. Foto: Ingrid Lounová

Jednotlivé týmy z různých států 
představí podmínky, které vytvářejí 
pro aktivní život seniorů. „Součástí 
konference bude také prezentace 
úspěšných příkladů aktivního stár-
nutí. Přímo na workshopu vystoupí 
senioři, kteří jsou výjimeční tím, 
jaký vedou aktivní život. I naše měs-
to tam bude mít své zástupce. Máme 
vytipovaných několik osobností,“ 
informovala vedoucí odboru soci-
álních věcí a školství přerovského 
magistrátu Romana Pospíšilová. 
Zahraniční delegace se také podí-
vají do místních neziskových or-
ganizací.
Minulý workshop byl zase věno-
ván mladým lidem. „Hlavním té-

matem  říjnového setkání ve slo-
vinském Mariboru bylo zapojení 
mladých lidí do veřejného života, 
příspěvek na zmíněné téma před-
nesla ve druhém největším slovin-
ském městě zastupitelka Přerova 
Elena Grambličková. Součástí naší 
delegace byli i studenti Gymnázia 
Jakuba Škody, kteří tam prezento-
vali výsledky svého dotazníkového 
šetření,“ uvedla Pavla Roubalíková 
z přerovského magistrátu. Stejný 
průzkum prováděli i další mla-
dí lidé na Slovensku, v Polsku, 
Německu, Slovinsku, Rumunsku, 
v Itálii a Lotyšsku. „Oslovili jsme 
v ulicích Přerova celkem sto lidí. 
Ptali jsme se jich, jak se jim v na-

šem městě žije, co se jim líbí a co 
naopak nelíbí. Jedna otázka mí-
řila i k Evropské unii, lidé mohli 
projevit svůj názor na naše soužití 
v Unii. A jak se ukázalo, dvě třeti-
ny Přerovanů to hodnotí negativ-
ně,“ nastínil výsledky průzkumu 
Michal Stolár, student Gymnázia 
Jakuba Škody v Přerově, který se 
společně se spolužačkou Kateřinou 
Škvárovou zúčastnil ankety v pře-
rovských ulicích. Stejně negativně 
Přerované hodnotili dopravu ve měs-
tě, znečištění ovzduší a zmínili i fakt, 
že se necítí bezpečně v okolí nádra-
ží. „Ve své prezentaci jsme se ale 
také zaměřili na kulturní, sportov-
ní a společenský život v Přerově. 

Prezentovali jsme taneční soutěže, 
pivní slavnosti, jízdy městem Blade 
night na inlajnech nebo třeba pochod 
Po stopách lovců mamutů, ale také 
letní Svatovavřinecké hody,“ zmínil 
prezentaci další student gymnázia 
František Avrat. Dorozumívacím 
jazykem ve Slovinsku byl anglický 
jazyk a díky dobrým základům ze 
školy neměli přerovští studenti ko-
munikační problémy. „Během úno-
rového workshopu budou gymnazis-
té pomáhat s tlumočením a provázet 
zahraniční týmy v našem regionu,“ 
doplnila Roubalíková. Závěrečná 
konference, kde se bude domlouvat 
další budoucí spolupráce, se usku-
teční v červnu v Bardějově.  (ILO)

Studenti i senioři se zapojují do projektu k euroobčanství
Týmy z osmi států zamíří koncem února v rámci mezinárodního projektu Od aktivního občanství k euroobčanství 
do Přerova. Ve dnech 26. až 28. února se zúčastní třídenního workshopu zaměřeného na seniory a jejich zapojení 
do veřejného života. Část workshopu se uskuteční také v Domově pro seniory.
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Vůbec poprvé Kašpar, Melichar 
a Baltazar zamířili do Vinar, kde míst-
ní přispěli 3668 korunami. „Po dlou-
hé odmlce se koledníci vydali také 
do Čekyně a do kasičky tamní obyva-
telé věnovali 4066 korun. Už tradičně 
se do sbírky zapojili i lidé z Henčlova, 
díky jejich štědrosti se sbírka rozrost-
la o 11 693 korun. V Dluhonicích 
skupinky vykoledovaly 5002 korun 
a v Žeravicích 9259 korun,“ vyčís-
lila Martina Krejčířová z přerov-
ské oblastní charity. V Předmostí 
a v Popovicích se letos do Tříkrálové 
sbírky zapojili také učitelé a žáci 
Základní školy J. A. Komenského 
a díky jejich aktivitě se podařilo 
v těchto částech města vykoledovat 
40 565 Kč. „Výtěžek z kasiček tříkrá-
lových koledníků, kteří oslovovali 

kolemjdoucí a zvonili u dveří v uli-
cích Přerova, činil 63 291 korun,“ 
upřesnila Krejčířová. 
Vybranou částku pracovnice přerov-
ské charity přidaly k výtěžku z dal-
ších 37 obcí přerovského regionu 
a odeslaly na konto Charity Česká 
republika. „Po jejím přerozdělení 
se zpět do Přerova vrátí 65 procent, 
zbývajících 35 procent použije cha-
rita na humanitární projekty u nás 
i v zahraničí,“ objasnila klíč k pře-
rozdělování finančního výtěžku 
Krejčířová. Přerovská charita chce 
finanční prostředky využít na pomoc 
pro rodiny s dětmi, které se během 
roku dostanou do tíživé životní situ-
ace, dále na koupi pomůcek pro do-
mácí hospicovou péči a na podporu 
charitativní činnosti. 

„Děkujeme všem štědrým dárcům, 
kteří přispěli do kasiček tříkrálových 
koledníků. Poděkování patří i těm, 

kteří pomohli s realizací sbírky, pře-
devším koledníkům a vedoucím sku-
pinek,“ doplnila Krejčířová.  (RED)

Lidé byli štědří a Třem králům přispěli do kasiček víc než loni 

Návrhy na Cenu města Přerova
Znáte ve svém okolí výjimečné osobnosti, které se zasloužily o šíření dobrého 

jména města? Pokud tomu tak je, můžete podat návrh na ocenění významných 

osobností Přerova. 

Mělo by se jednat o osobnost, jež v našem městě žije, nebo je s ním spjata třeba 

pracovně a která v rámci svého života významnou měrou přispěla k populari-

zaci a propagaci Přerova. „Očekáváme návrhy z oblastí vědecké práce, kultury, 

sportu i dalších činností, které mají vztah k našemu městu. Návrhy zodpovědně 

posoudí radní a předloží je ke schválení zastupitelstvu města,“ upřesnil Bohuslav 

Přidal, tiskový mluvčí přerovského magistrátu. 

Schváleným osobnostem budou Ceny města Přerova – medaile J. A. Komenského 

slavnostně předány v říjnu letošního roku. Návrhy mohou lidé zasílat nejpoz-

ději do 31. května na adresu: Magistrát města Přerova, kancelář primátora, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov nebo na e-mailovou adresu: kp@prerov.eu

V letošní Tříkrálové sbírce se v Přerově a příměstských částech podařilo vybrat 137 544 korun, což je o 20 ti-
síc víc než v loňském roce. Do sbírky se v Přerově zapojilo padesát skupinek dětí a dospělých z farností Přerov 
a Předmostí, ale také učitelů a žáků ZŠ J. A. Komenského, studentů Střední školy gastronomie a služeb a Střední 
zdravotnické školy a dětí z Církevní mateřské školy v Přerově.

Inzerce A131000650



Ke  sportu  Františka  Andrleho 
přivedl  jeho  učitel  z  první  třídy 
z  Komenského  školy  (dříve  ZŠ 
Dukelská, nyní Gymnázium Jana 
Blahoslava) Josef Pavlán. „Byl zá-
roveň náčelníkem Sokola a já mu 
vděčím za mnohé. Díky němu se 
pro mě  stal sport každodenní záli-
bou. Pana učitele ale za války zatkli 
a v Osvětimi ho při pokusu o útěk 
Němci zastřelili. Dodnes na něj rád 
vzpomínám,“ vypráví s dojetím v hla-
se 81letý František Andrle. V Sokole 
získal základy gymnastiky i atletiky, 
později se v dorosteneckém věku 
začal věnovat české házené a dalším 
kolektivním míčovým hrám. „V létě 
jsme venku plácali volejbal, v zimě 
jsme v tělocvičně hráli basket,“ říká 
Andrle. Ve dvaceti letech začal tré-
novat českou házenou a dodnes umí 
vyjmenovat všechny své svěřence. 
„Vyhrávali jsme krajské přebory, 
mistrovství republiky tehdy ještě ne-

byla,“ vysvětluje Andrle, který byl 
trenérem i aktivním hráčem A české 
házené mužů. Kromě toho se účastnil 
i lehkoatletických závodů, jeho dis-
ciplínami byly tratě 3 km a 1500 m. 
„Abych měl natrénováno, běhal jsem 
na Čekyňák, někdy se ke mně přidal 
kamarád Karel Flégl a běhali jsme 
spolu,“ popisuje součást tréninku. 
Na Sportovních hrách školské mláde-
že v Bratislavě získal bronzovou me-
daili v běhu na 3000 metrů. „Ve stej-
né době hráli kluci přebor v české 
házené a skončili 11. Vyčítali mi, 
že jsem tam chyběl a kvůli mně ne-
byli na bedně,“ vzpomíná dnes už 
s úsměvem.
Později ke sportu vedl i oba své syny, 
ti s ním vyrůstali v sokolovně. „V létě 
jsme vzali ráno kola a jeli jsme se po-
dívat na Horní Bečvu na Hajcabák. 
V zimě jsme tam zase lyžovali. Mě 
naučili lyžovat až moji kluci ve 40 le-
tech,“ vzpomíná na své  lyžařské 

začátky. Díky sportu má i spoustu 
přátel. „Společně s kamarády jsme 
odpracovali spoustu brigádnických 
hodin na kuželně, za sokolovnou 
jsme zase stavěli hřiště na basket 
i konstrukce na koše jsme si vyráběli 
svépomocí. Na Hajcabáku jsme po-
máhali s výstavbou lyžařského vle-
ku,“ pokračuje ve vyprávění.
Ještě loni si s partou starších pánů 
v přerovské loděnici rád zahrál bas-

ketbal. „Začal jsem ale mít problé-
my s koleny, tak jsem toho nechal.“ 
Na otázku, jestli alespoň sleduje pro-
fesionální sportovní zápolení v tele-
vizi, kroutí záporně hlavou. „To mě 
nebaví. Profesionální sport je hodně 
o penězích, za našeho mládí tomu 
tak nebylo.“ Rád se ale zajde podí-
vat na svou vnučku Aničku, jak hbitě 
plave motýlka v přerovském bazéně. 
„Ta mi dělá velkou radost.“  (ILO)

06 Aktuálně z PřerovA

Sport pro něj znamená zálibu a spoustu přátel

V roce 1956 získaly v Liberci mladší dorostenky v košíkové titul přeborníka re-

publiky. František Andrle (vpravo) byl spolu se svým bratrem jejich trenérem.                                       

 Foto: archiv FA

Loni V říjnu si František Andrle převzal Cenu města Přerova. Foto: Ingrid Lounová

František Andrle je dalším z šestice loni oceněných Přerovanů. Medaili J. A. Komenského získal za dlouhodobé zá-
sluhy o sport a za trenérskou činnost. Sport si ho podmanil už v dětství, kdy v tělocvičně a na hřištích trávil všechen 
svůj volný čas. V dorosteneckém věku hrával českou házenou, závodil na atletickém ovále a hrál svůj nejoblíbenější 
sport – košíkovou. Za basketbalovým míčem rád běhal ještě donedávna s partou starších pánů.

Inzerce A141000770 Inzerce A141000360
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Majitelé kulturních památek mohou 
zažádat o peníze na jejich opravu

V loňském roce dotace z Ministerstva kultury přispěla k opravě soch v průčelí kos-

tela Maří Magdalény v Předmostí. Foto: Ingrid Lounová

Majitelé přerovských památkově vý-
znamných staveb mohou do konce 
dubna žádat město Přerov o dota-
ce na rekonstrukci exteriéru. Stejně 
jako v loňském roce je na dotace 
vyčleněna částka 150 tisíc korun. 
Ta může zájemcům vypomoci při 
opravě fasády, střechy, oken, dveří 

či jiných exteriérových prvků. Bližší 
informace včetně formuláře nalez-
nete na webových stránkách měs-
ta: magistrát-granty a dotace-granty 
a dotace poskytované městem-dotace 
na obnovu exteriéru památkově vý-
znamných staveb na území města 
Přerova.  (AK)

Máte projekt, který by pomo-
hl ke smysluplnému vzdělávání 
Přerovanů v oblasti environmentál-
ní výchovy a osvěty? Máte nápad, jak 
zase trochu posunout hranice k od-
povědnému zacházení s životním 
prostředím? A chybí vám na reali-
zaci vašich ekologických myšlenek 
peníze? Pak můžete požádat město 
Přerov o dotaci. 
„Pro letošní rok je na podporu těch-
to aktivit vyčleněna celková částka 
200 tisíc korun. Lidé nám mohou 
posílat své žádosti až do 31. března,“ 

uvedla Yvona Machalová z Odboru 
stavebního úřadu a životního prostře-
dí přerovského magistrátu.
Zásady pro poskytování dotací 
na podporu aktivit v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty a také formulář k žádosti na-
jdete na webu města: magistrát-gran-
ty a dotace-granty a dotace posky-
tované městem-dotace na podporu 
aktivit v oblasti EVVO. Bližší in-
formace poskytne Yvona Machalová 
(yvona.machalova@prerov.eu).
 (AK)

Sto padesát tisíc poputuje 
na obnovu exteriéru památek

Dotace pro environmentální výchovu 
jsou do konce března otevřeny

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro 
letošní rok další dotační program 
Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Zájemci se mohou s vy-
psanými žádostmi o dotaci nebo pří-
padnými dotazy obrátit na úředníky 
přerovského magistrátu. „Uzávěrka 
žádostí je 30. dubna. Celkově je pro 
Přerov vyčleněna částka 479 tisíc ko-
run,“ upřesnila Miroslava Švástová 
z památkové péče Odboru stavební-
ho úřadu a životního prostředí pře-
rovského magistrátu. Ministerstvo 
kultury podporuje tímto způsobem 

obnovu památek už od roku 2008. 
„V minulém roce napomohla dotace 
ve výši 108 tisíc korun k zrestau-
rování soch sv. Cyrila a Metoděje 
v průčelí farního kostela Maří 
Magdalény v Předmostí. Další pe-
níze putovaly na památkové objek-
ty v Polkovicích, Dřevohosticích 
a v Císařově,“ upřesnila Švástová. 
Podrobnější informace i formuláře 
k žádosti naleznete na interneto-
vých stránkách Ministerstva kultury 
www.mkcr.cz (kulturní dědictví – 
památková péče – granty a dotace) 
nebo statutárního města Přerova (in-
formace Odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí). Podrobnější 
informace sdělí M. Švástová, 
tel. 581 268 234, miroslava.svasto-
va@prerov.eu  (RED)

Obchodní akademie v Přerově otevřela
CENTRUM PREVENTIVNÍ 

A AKTIVNÍ PÉČE O ZDRAVÍ
Nové centrum, vybudované za podpory rodičů, slouží žákům školy v době vyučování 
a při zájmových aktivitách, v odpoledních a večerních hodinách je tu také pro Vás.

Tel. 581 215 002, e-mail: oa@oaprerov.cz, www.oaprerov.cz

Mů
žE

TE
 Vy

Už
ÍT

ZVEME Vás DO NOVě OTEVřENÉhO 
CENTRA PREVENTIVNÍ A AKTIVNÍ PÉČE O ZDRAVÍ.

běhací pásy a veslovací trenažéry (KETTLER), 
rotopedy a eliptické trenažéry (inSPORTline), 
bosu balance, gymnastické míče (85 cm), 
protáhnout se na žebřinách či pomocí TRX systému a expandérů, 
využít zázemí (šatny, sprchy, občerstvovací automaty). 

Cvičební plocha je vhodná pro menší kolektivy (do cca 12 osob) 
na pilates, jógu, cvičení čínských císařů, tai-chi apod.

Neradi chodíte do velkých fitcenter?
Preferujete spíše soukromé prostředí?

 Chcete si zacvičit s přáteli? 
Naše Centrum je tedy 
přesně to, co hledáte!

Obchodní akademie 
a Jazyková škola 

s právem SJZ, 
Přerov, Bartošova 24

Inzerce A131000677



Na  území  Přerova  žije  přibližně 
3600 psů. Nejvíce patrně v Předmostí, 
právě v této místní části mají totiž 
pracovníci Technických služeb města 
Přerova nejvíce práce se sběrem psích 
výkalů. „Abychom vysbírali celé měs-
to, pracujeme podle harmonogramu 
ve čtrnáctidenních cyklech. K dispo-
zici máme dva vysavače psích exkre-
mentů, jeden obsluhuje pracovník, 
který se pohybuje pěšky, další jezdí 
do vzdálenějších lokalit a do svažitého 
terénu na čtyřkolce,“ informoval Ivo 
Sadílek, vedoucí provozu čištění měs-
ta. Technické služby mají k dispozici 
i elektrický skútr s vysavačem, ten 
většinou vyjíždí v létě zasucha. Třetím 
rokem se po městě se speciálním vysa-
vačem pohybuje Petr Ventruba, který 
řekl: „Nejvíce psích výkalů posbírám 
v Předmostí, během jediného dne to 
je 35 až 40 kilogramů.“ Na pomysl-
né druhé příčce jsou podle něj v této 
statistice Kopaniny a třetí místo patří 
Velké Dlážce.
Na čtyřkolce s vysavačem objíž-
dí město  za  každého  počasí  Jiří 
Zaorálek, výjimkou je jen období, 
kdy napadne sníh. „Jsem už tou prací 
tak ovlivněný, že se dívám po zemi 
i ve svém volném čase. Říkám si, sem 
musím zajet. Psí výkaly jsou všude, 
na chodníku v centru města, uklízí-
me je i z betonových laviček na ná-
břežích Bečvy, z dětských pískovišť 
a v Předmostí z parapetů sklepních 
oken,“ dodal Zaorálek. V jednom 
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Nejméně po svých mazlíčcích 
uklízejí pejskaři z Předmostí
Letošní dosud extrémně teplá zima nás sice méně zaměstnává sněhovou nadílkou, zato plně vytížení jsou pra-
covníci, kteří se podílejí na odklízení psích exkrementů. I když na území města platí vyhláška, podle níž musí ma-
jitelé psů po svých čtyřnohých přátelích výkaly sbírat, ne každý pejskař to dodržuje. 

případě museli psí exkrement likvi-
dovat i na Tyršově mostě ze soklu, 
na němž stojí plastika zubra. 
„To víte, že si všímám i pejskařů ko-
lem sebe. Někteří, když mě vidí, mi 
sami hlásí, že mají své sáčky a zod-
povědně po svých miláčcích vše sbí-
rají. Čím menší pes, sotva je vidět, 
tak má majitele, který po něm vzorně 
uklízí,“ zmínil Ventruba. Podle jejich 
zkušeností platí i další pravidlo – 
jsou-li nablízku zaměstnanci s vy-
savačem, každý pejskař si po sobě 
uklidí. Podobně majitelé psů reagují 

na strážníky. Přesto ale existují lidé, 
kteří se domnívají, že když zaplatí 
za své miláčky povinné poplatky, 
uklízet po nich nemusejí. „Pokuta 
za neodklízení psích exkrementů se 
může na místě vyšplhat až k tisíci-
koruně. Ve většině případů, když je 
strážník poblíž, tak pejskaři po svých 
mazlíčcích uklízejí,“  informoval 
Miroslav Komínek,  zástupce  ře- 
ditele Městské policie v Přerově. 
Po každé pracovní směně zaměst-
nanci technických služeb vaky vy-
savačů vyprazdňují, někdy i dvakrát 

denně, jejich obsah se váží a eviduje. 
„Nejvíce exkrementů bývá v ulicích 
po zimě. Rekordní měsíc byl v břez-
nu roku 2012, kdy jsme sesbírali 
1300 kilogramů. Naopak nejméně 
to bývá v prosinci, loni to byly jen 
dva metráky a předloni 80 kilogra-
mů,“ sdělil čísla netradiční statistiky 
Ivo Sadílek. A kde všechny psí ex-
krementy končí? Protože vysavače 
kromě trusu sbírají i nedopalky a dal-
ší drobný směsný odpad, odváží se 
obsah vaků na skládku komunálního 
odpadu v Žeravicích.   (ILO)

Co po svých psech neseberou jejich majitelé, musejí vysbírat zaměstnanci technických služeb. Foto: Ingrid Lounová

Na pořádek ve městě budou dohlížet další dvě kamery
Ulice města by od léta mohly strážit další dvě kamery. V pondělí 10. února se tímto návrhem budou zabývat zastupitelé 
města. Rozšíření stávajícího kamerového systému je jedním z návrhů projektů v oblasti prevence kriminality pro letošní 
rok.
 „Jedna kamera by monitorovala situaci na křižovatce Škodovy a Husovy ulice a druhá by dohlížela na dodržování klidu 
v nočních hodinách v Hranické ulici, kde je v provozu noční diskotéka,“ informoval přerovský primátor Jiří Lajtoch.  Poblíž 
nádraží je kamer hned několik, do prostoru, kde se protíná Husova ulice se Škodovou, ale oko kamery dosud nevidělo. 
Jedna kamera je v Denisově ulici, další jsou u autobusového nádraží, v Kojetínské ulici za podjezdem a pak z druhé strany 
Škodovy ulice. Pořízení jedné kamery by přišlo na 178 tisíc korun, město by uhradilo částku kolem deseti procent z ceny, 
zbývající část by pokryly dotace Ministerstva vnitra ČR. V Přerově je v současné době celkem šestnáct bezpečnostních 
kamer, které dohlížejí na pořádek v ulicích.  (ILO) 

Koupelny TOMMI
Velká Dlážka 527/8

750 02 Přerov I-Město
tel. 774 605 887

www.podlahybikr.cz

OZNAMUJEME 
Od 1. února můžete navštívit 

prodejnu PODLAHY BIKR 
na nové adrese.
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Zraněného muže odvezla do ne-
mocnice záchranná služba,“ popsa-
la první případ nehodovosti cyklistů 
Urbánková. 
Dalším nebezpečím, které během 
zimního období číhá na cyklisty, 
ale i chodce, je snížená viditelnost. 
„Cyklista by měl být vidět nejen 
proto, že mu to ukládá zákon, ale 
hlavně z důvodu vlastní bezpečnos-
ti. Mnoho cyklistů i chodců ale tuto 
významnou skutečnost podceňuje. 
Za tmy, v šeru, ale i v mlze se to-
tiž několikrát zkracuje vzdálenost, 
na kterou řidič cyklistu zpozoruje,“ 
sdělila Lenka Škodová, preventistka 
Městské policie v Přerově. Kromě po-
vinného osvětlení kola existují reflex-
ní prvky pro chodce i cyklisty, které 
jim zajišťují být včas zaregistrováni. 
„Jedná se třeba o reflexní nálepky 
na kolo nebo svinovací flexipásky 
na rukáv či nohavici, které se dají 

koupit v různých reflexních barvách. 
Tyto ochranné prvky jsme ostatně 
rozdávali všem účastníkům loňských 
cyklojízd v Přerově,“ uvedl cykloko-
ordinátor Jiří Janalík z přerovského 
magistrátu. Pro mnohé cyklisty se 
stalo samozřejmostí, že než vyjedou 
za šera na silnici, oblékají si reflexní 
bezpečnostní vestu. Dopravní odbor-
níci uvádějí, že zatímco v tmavém 
oblečení je chodec vidět jen na vzdá-
lenost 18 metrů, ve světlém oblečení 
je to už 55 metrů. Pokud je navíc vy-
baven i fosforeskujícími prvky, může 
řidič chodce vidět i na vzdálenost 200 
metrů. Čím dříve si jej řidič všimne, 
tím pravděpodobněji se mu dokáže 
vyhnout. To stejné platí pro cyklis-
ty s odrazkami a bez nich. „Člověk 
bez světelných prvků je totiž v noci 
a za špatné viditelnosti nejzranitelněj-
ším účastníkem silničního provozu,“ 
zdůraznil Janalík.  (ILO)

„V 19 případech byli viníky nehod 
sami cyklisté. Nejčastějšími příči-
nami byla nepřiměřená rychlost, 
nedání přednosti a nesprávný způ-
sob jízdy. Mnohé nehody cyklistů 
se na Přerovsku staly pod vlivem 
alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí 
Olomouckého kraje Irena Urbánková. 
Alkohol policisté u nehod cyklistů 
zjistili ve 23 případech. 

Také v letošní dopravní statistice 
jsou už zaznamenány nehody opi-
lých kolařů. „K jedné z prvních vy-
jížděli policisté v Přerově už 13. led-
na do Palackého ulice. Šetřením se 
ukázalo, že v důsledku své podna-
pilosti 34letý muž zřejmě nezvládl 
řízení a spadl na vozovku. Při de-
chové zkoušce mu detektor namě-
řil 3,47 promile alkoholu v dechu. 

09Aktuálně z PřerovA

Statistika cyklistů: 104 nehody, za mnohé může alkohol

Hlavně v zimním období by cyklisté měli za špatné viditelnosti pamatovat na osvět-

lení kola a reflexní prvky Foto: Ingrid Lounová

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvacátého čtenáře, 
který bude znát správnou odpo-
věď, čeká odměna. Vítězům ji za-
šleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
pamětní deska je věnovaná Mistru Janu 

Husovi a nachází se v parku Michalov. 
Výherci: Alena Lašáková, Dluhonice, 

Vlasta Pírková, Předmostí, 
Zuzana Šimčíková, Přerov

Co můžete vyhrát:
Pro tři výherce naší soutěže je 
připravena Bioderma Sensibio 
Mask, pleťová maska pro inten-
zivní zklidnění a hydrataci citlivé 
pokožky. Odstraňuje projevy úna-
vy, rozjasňuje pokožku, vyhlazuje 
vrásky způsobené dehydratací. 
Přípravek je nekomedogenní, bez 
parfému a konzervačních látek. 

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází a komu 
je věnovaná tato busta?

Cyklistika se těší stále větší popularitě. Ve městech přibývají cyklostezky a kolo se stává čím dál oblíbenějším 
dopravním prostředkem do zaměstnání i do školy. Stinnou stránkou této ekologické dopravy ale zůstává snadná 
zranitelnost cyklistů. V minulém roce došlo v Přerově ke 104 dopravním nehodám kolařů. Šedesát šest osob utr-
pělo při kolizích lehká zranění, 18 se jich zranilo těžce a jeden cyklista zemřel.

Inzerce A131016397
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Nadšenci chtějí obnovit vinice v Předmostí  
Předmostí vstoupilo do světových učebnic dějepisu díky rozsáhlým archeologic-
kým nálezům, jež pocházejí z tábořiště lovců mamutů z doby před 27 až 26 000 
lety. Souvislé osídlení této lokality je díky mnoha artefaktům prokázáno od mla-
dého paleolitu – z období asi 5000 let před naším letopočtem. Touto dobou se 
ve svém románu Lovci mamutů nechal inspirovat i český spisovatel Eduard Štorch. 
Jeho děj zasadil právě do Předmostí.

Zatímco v minulosti byly dominantou 
Předmostí dvě návrší vytvořená spra-
šovými nánosy – Hradisko a Skalka, 
dnes už tomu tak není. Z velké části 
je totiž zlikvidovala těžba devonské-
ho vápence, který se tu pro stavební 
účely těžil už od 16. století. V polo-
vině 19. století do Předmostí dorazila 
průmyslová revoluce a vznikly tu dvě 
cihelny. Hradisko bylo téměř celé od-
těžené, podepsaly se na něm i archeo-
logické vykopávky, ze Skalky zůstalo 
jen torzo. Průmyslově se v minulosti 
zpracovávaly i mamutí kosti, které se 
od poloviny 19. století vozily do pře-
rovského cukrovaru, kde sloužily 
k výrobě spodia, kostního uhlí, po-
třebného k odbarvování rafinádních 
šťáv. Rolníci zase rozdrcené mamutí 
kosti používali jako hnojivo. V roce 
1880 se archeologických vykopávek 
na profesionální úrovni ujal Jindřich 
Wankel, v dalších letech to byli Karel 
Jaroslav Maška, Martin Kříž a další. 
Nejúspěšnější objevy archeologové 
učinili na konci 19. století, kdy ob-
jevili hrob 20 lidí archaického typu 
Homo sapiens sapiens, sošky sedí-
cích venuší či rytinu geometrické 
venuše v mamutím klu. Tento nález 
je ostatně ztvárněný i na památníku 
Sonda do pravěku v Prostějovské uli-
ci. Na začátku 20. století pokračova-
ly vykopávky díky učiteli Antonínu 
Teličkovi, který v Předmostí roku 
1922 založil Teličkovo archeologic-
ké muzeum.

Místní cihelny zásobovaly 
stavebníky materiálem 

Cihly se v Předmostí vyráběly do  
70. let minulého století. Naproti 
Malému Předmostí (nyní Hranická 
ulice) byly dvě cihelny a opodál 
za pahorkem třetí. Kolem cihelen 
vedla silnice do rozsáhlého panského 
vápenného lomu, který byl zahlouben 
do vrchu zvaného Žernavá. 
Významnou osobností Předmostí 
byl dlouholetý tamní starosta 
Josef Knejzlík (1878–1952), který 
byl také poslancem Národní rady 

Československé republiky. Mimo 
jiné také vydával oblíbený časopis 
s celorepublikovou působností Rádce 
z Předmostí. Ve 30. letech minulého 
století založil ve stráni kopce Žernavá 
(dnes na Čekyňském kopci) ovocný 
sad. V roce 1939 zde byl odhalen 
Památník ovocných sadů, jehož au-
tory byli stavitel Alois Pilc a akade-
mický sochař Josef Mádle.
Na tradici někdejších sadů v mi-
nulém roce navázalo město Přerov 
a společně s Nadací Malý Noe vy-
tvořily Libosad Malého Noe. „V dub-
nu minulého roku tu dárci zasadili 
na sedm desítek listnatých stromů. 
Ty brzy vytvoří zelené plíce města,“ 
sdělila Svatava Doupalová z osadní-
ho výboru v Předmostí. Smělé plá-
ny má i Libor Pokorný ze sdružení 
Predmostensis. Ten se mimo jiné za-
sloužil o to, aby na Čekyňském kopci 
stála připomínka slavné mamutí his-
torie. Na Předmostí tak už 15 let shlí-
ží betonové dvouapůlmetrové mládě 
mamuta. Podle dobových materiálů 

se v minulosti na svazích Žernavé 
pěstovala vinná réva. „Svědčí o tom 
i některé katastrální mapy. Víno z vi-
nic se odváželo do arcidiecézních 
sklepů do Olomouce, proto v Přerově 
nejsou vinné sklepy. My jsme si s ko-
legou Markem Ťápalem, odborní-
kem na pěstování vína, pronajali pod 
Školním kopcem pozemek o rozloze 
1000 metrů a na jaře jej plánujeme 
osadit vínem. Uvidíme, zda jsou tady 
vhodné klimatické podmínky jako 
zhruba před 350 lety, kdy se tu víno 
pěstovalo,“ nastínil své plány Libor 
Pokorný.

Naučná stezka láká ke školním 
výletům

Další připomínkou slavné historie 
Předmostí je naučná osmikilometro-
vá stezka Předmostím až do pravě-
ku, která byla otevřená v roce 2006. 
Jedno z devíti zastavení nás zave-
de také do malého školního muzea 
Základní školy J. A. Komenského, 
které v roce 1999 vybudovali tamní 

učitelé spolu s dětmi. „Největší zá-
jem je v době školních výletů o malý 
okruh po Předmostí a o školní mu- 
zeum, kde provázejí naši žáci 
z osmých a devátých tříd. Umějí za-
jímavým a poutavým způsobem vy-
právět o místních objevech. V muzeu 
si mohou děti prohlédnout i repliky 
některých nálezů. Originály jsou ulo-
ženy v Moravském zemském muzeu 
v Brně,“ informovala zástupkyně ře-
ditelky školy Ivana Fikarová. 
Dalším odvážným plánem do bu-
doucna je vybudování zábavního 
centra pod širým nebem s názvem 
Mamutov. To by dokonale navodilo 
iluzi života v pravěku. „Myšlenka je 
to výjimečná, ale zatím na její realiza-
ci nejsou peníze. Odvážný projekt by 
vznikl na pozemku asi šesti hektarů. 
Počítá s využitím zajímavě členité-
ho terénu s pískovcovými skálami, 
kde by vyrostla prehistorická obydlí 
s modely pravěkých zvířat v životní 
velikosti včetně parku s volně po-
bíhajícími zvířaty, rozhlednou, ale 
také objektem pro výukové programy 
i s podzemním kinosálem. Projekt 
je ale příliš nákladný. Jeho cena se 
odhaduje na více než 250 milionů 
korun,“ informoval o plánech do bu-
doucna Jiří Draška, předseda místní-
ho osadního výboru.
V minulosti bylo v Předmostí v bý-
valé orlovně kino Panorama, to nyní 
patří soukromému vlastníkovi, který 
objekt přebudovává na byty a pro-
story pro vlastní firmu. Ještě loni tu 
také byly dvě základní školy, od září 
minulého roku se sloučily a jedi-
nou školou v této místní části je ZŠ  
J. A. Komenského, kterou navštěvu-
je 342 dětí. 
Pro místní obyvatele je k dispozici 
pobočka České pošty, zdravotní stře-
disko pro děti i dospělé a v Tyršově 
ulici je Dům s pečovatelskou služ-
bou. V budově staré školy je místní 
knihovna a sídlí tu i služebna měst-
ského strážníka. Služebna Policie ČR 
tu byla zrušená.
K dominantám Předmostí patří kostel 
svaté Maří Magdalény z roku 1772. 
Sochy Cyrila a Metoděje před kos-
telem přibyly v roce 1863 u příle-
žitosti milénia příchodu věrozvěstů 
na Moravu. Fara je z roku 1780 a díky 
své mansardové střeše je jedineč-
nou stavbou svého druhu v regionu. 
 (ILO)

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728 stávala původně u rybníčka uprostřed 

návsi. Nyní má nedůstojné místo jen několik metrů od pohostinství Nonstop.

 Foto: Ingrid Lounová
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Nominujte úspěšné sportovce 

Nohejbalové klání divákům zaručí sportovní podívanou

Vyhlašovat se budou následující ka-
tegorie: Nejlepší sportovec, Nejlepší 
kolektiv, Nejlepší mládežnický spor-
tovec, Nejlepší mládežnický kolektiv, 
Nejlepší trenér, kategorie Masters, 
Osobnost roku, Krajánek, Síň slá-
vy, Akce roku a sportovní hvězda 
čtenářů. Své návrhy na nominace 
mohou čtenáři posílat na e-mail:  
sport.prerovsky@denik.cz 
V loňském roce triumfoval tenista 
Lukáš Rosol, mezi kolektivy pak 
smíšené družstvo Tenisového klubu 
Precheza Přerov. Krajánkem byl zvo-
len hokejista Washingtonu Capitals 
Tomáš Kundrátek a trenérem roku 
in memoriam lodivod extraligových 
házenkářů Přerova Miroslav Frank. 

Kategorie Masters patřila plavkyni 
Evě Koplíkové. Mezi mládežníky 
zvítězil rychlostní kanoista Josef 
Havlík. V kolektivech brali první 
místo starší dorostenci HC ZUBR 
Přerov. Sportovní hvězdou čtenářů 
Přerovského a hranického deníku se 
stala posádka Dragon Force Přerov. 
Osobností roku byl zvolen trenér 
tenisového národního týmu Jaroslav 
Navrátil a do síně slávy byl jmeno-
ván hokejový trenér Vojtěch Burian. 
Akcí roku se stalo Mistrovství světa 
v hokeji dívek do 18 let.
A kdo bude oceněný letos? Tak to se 
dozvíme na slavnostním galavečeru, 
který se uskuteční ve středu 12. března 
v Městském domě v Přerově.  (JaP) 

Jako každoročně půjde o silně obsa-
zený turnaj. Očekáváme účast české 
nohejbalové špičky včetně reprezen-
tantů, hráčů Slovenska i zástupců 
dalších evropských zemí. Ti se utkají 
s hráči české nohejbalové extrali-
gy i dalších soutěží, což bude určitě 
zajímavé porovnání sil nohejbalové 
Evropy. Na startovní listině nechybějí 
ani přerovští hráči, kteří účastí v tom-
to závodě zahájí přípravu na obhajo-

bu loňské 3. příčky v druhé nejvyšší 
nohejbalové soutěži ČR.
Turnaj se koná na počest Pavla 
Holíka, který byl známou osobnos-
tí nohejbalu, a to nejen v Přerově. 
Především jeho zásluhou se v Přerově 
uskutečnily v letech  2005 a 2006 
mezinárodní  nohejbalové turna-
je, které byly příznivě hodnoceny 
všemi zúčastněnými a znamenaly 
skvělou propagaci nohejbalu coby 

V sobotu 8. února se ve Sportovní hale TJ Spartak Přerov uskuteční mezinárodní nohejbalový turnaj trojic mužů, 
jehož pořadatelem je oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov. Kvalifikace začíná v 9 hodin, v 15 hodin play-off. 
Jedná se už o 7. ročník Memoriálu Pavla Holíka, který byl známou osobností nohejbalu, a to nejen v Přerově.

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:
V Přerově byly postaveny po roce 1960 dvě školní budovy téměř stejného vzhle-
du, každá na jiné straně řeky Bečvy (na fotografii jedna z nich). Uveďte u obou 
škol rok zahájení výuky a jejich dnešní název.

Odpovědi i s vaší adresou zasílejte na prerovské.listy@seznam.cz. Vyhrát může-
te jednu z knih, vydaných Muzeem Komenského – Dějiny přerovského školství, 
Archeologie Přerovska nebo Perly Muzea Komenského. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Budova zvaná pedagogium byla postavena v ulici B. Němcové v letech 1909–1910 
(vyučování začalo v roce 1910), dnes je sídlem základní školy. Výherkyněmi jsou Danuše 
Hořelková, Zdenka Adamová a Božena Šimanská.

Který z přerovských sportovců se bude pyšnit titulem 
Nejúspěšnější sportovec roku 2013? Jaký oddíl převez-
me cenu pro nejlepší kolektiv? Adeptů na vítězství se 
určitě najde hodně. Víte o někom, kdo si zaslouží být 
oceněn? Své nominace můžete posílat až do 10. února.

oblíbeného českého sportu. Je pro 
nás poctou i povinností pokračovat 
v tom, čeho již bylo dosaženo a opět 
po roce přivést do Přerova vrcholný 
nohejbal s neopakovatelnými spor-
tovními zážitky.
Turnaj HONEMSEM NOHEJBAL 
PŘEROV, Memoriál Pavla Holíka, 
je tradičním turnajem zařazeným 
do celorepublikového nohejbalové-

ho kalendáře. V tomto rozsahu a kva-
litě se v Přerově koná od roku 2005. 
Spolupořadatelem je každoročně také 
statutární město Přerov a spolupráci 
poskytuje i Český nohejbalový svaz. 
Osobní záštitu nad turnajem přebírají 
primátor města Přerova i náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje. 

Jiří PaVelka, 
TJ SParTak MSeM PřeroV

Druhá únorová sobota bude v hale TJ Spartaku ve znamení nohejbalu.

 Foto: archiv JP

Loni si ocenění přebrala i Lenka Červená, mistryně světa i Evropy ve fitness.

 Foto: Deník/ Kopáč
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Do ulic města vyrazí medvěd a maškary

S vnukem Komenského se můžete setkat v přerovském muzeu

První březnová sobota bude v Přerově ve znamení masopustního veselí. Průvod maškar v čele se stárkem a stárko-
vou se vydá po 10. hodině od klubovny Cukrle a podél řeky Bečvy dorazí před radnici na Masarykově náměstí. O půl 
jedenácté předá primátor města chase masopustní právo.

Mezi desítkami maškar nebude chy-
bět ta hlavní postava – medvěd v do-
provodu medvědáře, ale také smrtka, 
slamák, policajt s ferulí na vyplácení 
nezbedníků, řezník, kůň, žid, cikán-
ka nebo víla. „Průvod povede stárek 
se stárkovou, před radnicí dostanou 
od primátora právo k masopustnímu 
veselí. Tancem cófavá  uvedou děv-
čata prvního muže radnice ke stolu 
a bude se tančit, jíst a pít,“ informo-
vala o rituále před radnicí Magda 
Barboříková ze spolku Cukrle. 
Masopustní průvod se v Přerově koná 
už pošesté a v ulicích města budí 
rozruch a všeobecné veselí.
Kromě masek se do tradice maso-
pustu zapojují i hospodáři, kteří prů-
vod maškar a muzikantů hostí. Na 
oplátku tanec medvěda s hospodyní 
jim zaručí hojnost, zdraví a štěstí 
do domu. „Nejčastěji jsou maškary 
od hospodářů obdarovávány koblíž-
ky, koláčky, uzeným, zabijačkovými 
dobrotami, ale také vínem nebo do-

mácí slivovicí. Naši hospodáři jsou 
vždy štědří a chasu nikdy neošidí,“ 
dodala Barboříková. Méně shovívaví 
bývají někteří motoristé. „Chvílemi 
mám o průvod docela strach, ne 
všichni řidiči jsou totiž tolerantní. 
Nemají strach ani z našeho policaj-
ta, ani ze smrtky,“ zmínila Magda 
Barboříková.
Masopustní průvod v Přerově pořá-
dá občanské sdružení Cukrle spolu 
s Folklorním souborem Haná Přerov 
a doprovází je Hanácká mozeka 
z Litovle. Po celou dobu se k prů-
vodu přidávají i desítky přihlížejí-
cích Přerovanů. „Všichni jsou víta-
ní – v maskách i bez nich. Jde hlavně 

o to – umět se pobavit i v tomto zim-
ním čase,“ zmínila Marta Miková ze 
souboru Haná. Když je počasí nepříz- 
nivé a mrzne, tak právě muzikanti to 
mají nejsložitější. „Na konci průvo-

du na masopustní zábavě v hospodě, 
muzika zahraje  skladbu Na konopě 
a tanečníci se v tanci snaží vyskočit co 
nejvýš, to aby byla úroda jak se patří 
vysoká,“ vysvětlila Miková.  (ILO)

Zatímco průvod maškar se veselí, muzikanti musejí hrát, někdy i v mrazu.

Foto: archiv PL

Jejich synové, vnuci a pravnuci do-
sáhli významného postavení v růz-

ných oborech – teologie, právní věda, 
lékařství atd. V Polsku a Německu 

proslul především Daniel Arnošt 
Jablonský, řečený Figulus. Byl spo-
luzakladatelem Společnosti věd 
v Berlíně (předchůdce Akademie 
věd). Kráčel tak ve stopách svého 
dědečka, podle něhož měl reformu 
společnosti provést sbor učených 
mužů, zvaný sbor světla. Na založení 
akademie věd měla velký podíl vzdě-
laná pruská královna Sofie Charlotta, 
u jejíhož dvora se scházeli učenci 
z nejrůznějších oborů. Daniel Arnošt 
Jablonský byl také osobním kazate-
lem královské rodiny v Berlíně, dů-
věrníkem krále i královny. 
Komenský byl posledním biskupem 
české větve jednoty bratrské. Daniel 
Arnošt Jablonský byl zvolen bisku-
pem polské větve jednoty a stal se 
spojovacím článkem mezi starou 
církví a obnovenou jednotou bra-
trskou, známou také jako moravští 

Daniel Arnošt Jablonský, vnuk Komenského, byl důvěrníkem krále Fridricha I. a krá-

lovny Sofie Charlotty Foto: archiv MK

bratři. Daniel Arnošt totiž vysvětil 
prvního biskupa nové církve, kte-
rá se intenzivně věnovala i misij-
ní činnosti. Její stopy nalezneme 
v Americe, v Africe, ale například 
i v Grónsku. 
Rod Komenského pokračuje dodnes 
v linii Danielova bratra Samuela 
Amose. Posledním mužským po-
tomkem Komenského dcery Alžběty 
a Petra Figuluse byl Jiří Viktor 
Figulus, který na konci 19. stole-
tí odešel z Pruska hledat dobro-
družství do jižní Afriky. Po vzniku 
Československé republiky se vrátil 
do země otců. Na výstavě je možno 
zhlédnout film z roku 1921, který 
obsahuje jediné záběry rodinné pa-
mátky – platinového prstenu, svateb-
ního daru Komenského dceři Alžbětě. 
Návštěvníci si také mohou z rodo-
kmene zjistit, že Komenského po-
tomci dodnes žijí, většinou v USA 
a Německu, ovšem pod jinými pří-
jmeními, protože rod pokračuje 
v ženské linii.

HeLena KOvářOvá, 
KurátOrKa výstavy

V přerovském zámku je až do 16. března k vidění výstava seznamující s Komenského 
nejslavnějším potomkem Danielem Arnoštem Jablonským, zvaným Figulus. 
Komenského rod pokračoval v linii jeho dcery Alžběty, která se provdala za Petra 
Figuluse, rodáka z Jablonného. 

trasa masopustního průvodu
Cukrle (průvod odchází v 10 hod.) – po-
dél Bečvy, Spálenec – radnice nám. TGM 
(v 10.30 hod). – Přerovanka, Žerotínovo 
náměstí, zámek, vinotéka U Hanačky, 
kavárna Kakaové oko, Trafačka – krá-
mek pro radost, restaurace Katovna 
a zpět na Cukrle.
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Mezi péřovými míčky vyrůstala,
teď hraje doma a trénuje v Dánsku  

Jak dlouho už hrajete badminton? 
Badminton hraji odmala díky svým 
rodičům, ti také byli mými první-
mi trenéry. Je logické, že když se 
od svých prvních krůčků pohybuje-
te v badmintonovém prostředí, že se 
tomuto sportu budete věnovat a ne-
napadne vás vybrat si jiný.

Kterého sportovního úspěchu si nej-
více ceníte? 
Mám mnoho medailí všech kovů 
z MČR juniorů i dospělých a dvakrát 
jsem s týmem Sokol Veselý Brno- 
-Jehnice vyhrála extraligu. Nejvíce si 
ale cením umístění do první stovky 
světového žebříčku ve dvouhře žen, 
ke kterému mi pomohl postup mezi 
16 nebo 8 nejlepších na mezinárod-
ních turnajích.

Nyní trénujete v Dánsku, jak jste si 
zvykla na život v této zemi?
Do dánského Odense jsem poprvé při-
jela v srpnu roku 2011 a během mě-
síčního pobytu jsem se rozhodla, že 
zůstanu na delší dobu. Badmintonové 
centrum v Odense je certifikovaným 
tréninkovým centrem Badminton 
Europe, trénují mě Lennart Engler 
a Jakob Toft. Na tamní život jsem si 
zvykla rychle. Lidé kolem mě byli 
příjemní a hned jsem si zde našla 
kamarády. V roce 2013 jsem s ligou, 
kterou jsem hrála v Dánsku, odehrála 
20 turnajů. Do Odense jezdí trénovat 
hodně cizinců, což s sebou přináší 
neustálou změnu a možnost získat ka-
marády z celé Evropy.  V Dánsku mi 
vyhovuje, že zde téměř všichni umí 
anglicky a není tu problém se domlu-
vit. I když jsem tady velmi spokojená, 
neláká mě zůstat tu navěky. 

Trénovala jste i v Malajsii. Byly tré-
ninky hodně odlišné od těch českých 
a nyní dánských? Co vám dal život 
v této zemi? 
Ano, je to úplně jiné. Myslím, že 
asijské trénování je pravým opa-

kem toho dánského. Asijské tréninky 
jsou zaměřené na fyzičku. Vše je 
o tom, vydržet běhat na kurtu a stih-
nout každý míč. V Dánsku kladou 
velký důraz na techniku jak úderů, 
tak i pohybu po kurtu. A hlavně ne-
běhat víc, než je potřeba, nedělat 
žádný zbytečný pohyb navíc a víc 
přemýšlet. Můj dvouměsíční pobyt 
v Malajsii byl velkým zážitkem. 
Poznala jsem jiný svět, jiný způ-
sob života, jiné podnebí – nároč-
nější na trénink. Dokázala jsem si, 
že mám na to, vydržet i náročný 
asijský dril v 35stupňových vedrech 
bez klimatizace, a motivovalo mě to 
do dalších tréninků. Poprvé jsem se 
tam osobně setkala s badmintonový-
mi legendami, jako jsou Lee Chong 
Wei nebo Taufik Hidayat.

Jak vypadá váš tréninkový den, kte-
rým sportům se ještě věnujete?

Trénuji dvakrát denně. Během týdne 
se prostřídá trénink se zaměřením 
na techniku, fyzičku, zápasy a samo-
zřejmě nechybí ani posilovna. Během 
sezony nemám moc času na jiné spor-
ty, ale přes léto nesmí chybět horské 
kolo, které mám velmi ráda. Dále si 
ráda zahraji squash nebo kolektivní 
sporty, například florbal nebo vo-
lejbal. Ale nepohrdnu ničím, kde se 
musí běhat. 

Kdy vás uvidíme hrát v Česku? 
V Česku hraji vždy dva turnaje. 
Přijíždím na Mistrovství ČR, které 
bude první víkend v únoru v Mostě 
a na Mezinárodní mistrovství ČR 
v Brně, to bude koncem září. Domů 
ale jezdím častěji. Na Vánoce, prázd-
niny a někdy mezi turnaji, které jsou 
v sousedních zemích. V té době mě 
můžete občas vidět při tréninku v pře-
rovské Badminton Aréně.

Kam všude jste se díky sportu po-
dívala?
Byla jsem v mnoha zemích, ale 
vždy jsem tam jela kvůli badmin-
tonu, takže jsem si jednotlivé země 
moc neprohlédla. Zato haly, hote-
ly a letiště znám dobře. Mám ale 
země, kam bych se chtěla jednou 
vrátit jako turista. Z Evropy jsem 
byla ve Švédsku, Finsku, Norsku, 
na Islandu, ve Skotsku, Anglii, 
Irsku, Španělsku, Portugalsku 
a v dalších zemích, podívala jsem 
se i do Asie – Malajsie, Indonésie 
a také do Severní Ameriky –  
na Floridu.

Čeho byste chtěla letos dosáhnout, 
máte tajná přání?
Chtěla bych se přiblížit k 80. místu 
ve světovém žebříčku, a promiňte 
mi, ale tajná přání zůstanou utajena. 
 (ILO)

Badmintonistka Zuzana Pavelková z Přerova se vydala po stopách svých rodičů, bývalých prvoligových hráčů. 
Patří k nejlepším českým hráčkám, ve své sbírce má medaile všech kovů z mistrovství České republiky juniorů 
i dospělých, náleží jí místo v první stovce světového žebříčku ve dvouhře žen. První únorový víkend se zúčastní 
mistrovství ČR v Mostě. Sympatická 21letá mladá žena už třetím rokem žije a trénuje v Dánsku. 

Na badmintonovém kurtu se 21letá Zuzana Pavelková z Přerova pohybuje odmala. V současné době žije a trénuje v Dánsku.

 Foto: archiv ZP 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 2. Brno–Líšeň–Hádecké polesí–
Bílovice nad Svitavou, 15 km, vede  
H. Šťávová, odj. 7.42 hod.
6. 2. Přerov–kolem Bečvy– Troubky–
soutok Tovačov, 15 km, vede J. Švec, 
v 8.30 hod. sraz u mostu Míru.
8. 2. Strážisko–Náměšť na Hané, 15 km, 
vede J. Pěček, odj. v 6.37 hod.
13. 2. Radotín–U Huberta–Rybáře–Dra-
hotuše, 14 km, vede Z. Kolařík, odj. 
z aut. nádraží v 9.20 hod. 
15. 2. Hlubočky–Radíkov–Posluchov–
Mariánské údolí, 17 km, vede J. Sedlá-
ková, odj. v 7.06 hod. 
20. 2. Šternberk–Moravská Huzová–
Štěpánov, 12 km, vede A. Láhnerová, 
odj. v 9.06 hod., vedoucí přistoupí 
v Brodku.
20. 2. Stará Ves–Kostelec u Holešova–
Roštění–Rymice–Holešov, 15 km, vede 
J. Švec, odj. z aut. nádraží v 8.00 hod.
22. 2. Mořkov–Puntík–Nový Jičín, 
16 km, vede J. Pěček, odj. v 6.02 hod.
27. 2. Veselíčko–kaňon u Vicínova– 
Osek nad Bečvou, 14 km, vede J. Švec, 
odj. z aut. nádraží v 8.30 hod.
1. 3. Fulnek–Jestřebí–Stříbrné jezír-
ko–Pohoř, 18 km, vede Sedláková, odj. 
v 6.26 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 2. Roštění–Prusinovice–Líšná–Do-
maželice, 12 km, bus 8 hod., vede V. Va-
culík.
5. 2. Rokytnice–Vrbovec–Dluhoni-
ce–Přerov, 10 km, vlak 9.06 hod., vede 
L. Poláková.
8. 2. Rajnochovice–Kelč–Němetice–Mi-
lotice n. B., 15 km, vlak 7.44 hod., vede 
C. Punčochářová.
12. 2. Krčmaň–Přestavlky–Vacanovi-
ce–Tršice, 10 km, bus 8.00 hod., vede 
C. Punčochářová.
15. 2. Dřevohostice–Hradčany–Podolí–
Želatovice–Přerov, 16 km, bus 8.00 hod., 
vede V. Vaculík.
19. 2. Prosenice–Radvanice–Sobíšky–
Zábeštní Lhota–Vinary–Přerov, 13 km, 
vlak v 8.01 hod., vede V. Polidorová.
22. 2. Ledopády Pulčínských skal, 15 km, 
vlak 6.02 hod., vede Vl. Wnuk.
26. 2. Rokytnice–Císařov–les Čičelec–
Tovačov, 12 km, vlak 9.06 hod., vede 
Vl. Wnuk.
1. 3. Rajhrad–klášter–podél Svratky–Ži-
dlochovice–Výhon–Hrušovany u Brna, 
17 km, vlak 6.42 hod., vede Vl. Wnuk.

MUzEUM KoMEnSKéHo

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

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.
do 16. 3. Stříbro chudých. Cínové před-
měty ze sbírek Muzea Komenského 
v Přerově. Historický sál přerovské-
ho zámku. 

do 2. 3. Roma rising – Romské obro-
zení. Výstava fotografií amerického 
portrétního fotografa Chada Evanse 
Wyatta. Kruhový sál. 
do 16. 3. Staré časy „datlovací“. Velký 
výstavní sál. 
do 16. 3. Labyrint přerovských škol. Ga-
lerie a malý výstavní sál pod věží. 

aKCE:
1. 2.–9. 3. Vědomostní soutěž o ceny – 
pro návštěvníky výstavy Labyrint pře-
rovských škol. 
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2. 2. Dětský maškarní karneval s Pav-
lem Novákem – program pro celou ro-
dinu, v 15 hod.

oDBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
www.vhtprerov.cz
4. 2. Výroční členská schůze v Restau-
raci Bečva, 17 hod., zpráva, příspěvky, 
občerstvení.
6.–9. 2. Český zimní sraz turistů, Králí-
ky, vedoucí F. Prusek, vlak 5.58 hod.
15.–16. 2. Přejezd Orlických hor, Čí-
halka–Šerlich–Pěticestí–Hanička–Or-
lická chata–Chata na Čiháku (nocleh), 
Mladkov–Suchý vrch–Červenovodské 
sedlo–Buková hora–Štíty, 43, 32, 23,  
12 km, vede T. Beránek, bus 5.30 hod., 
odj. od restaurace Parník
22. 2. Jesenický skimaraton, Ramzo-
vá–Keprník–ČHS–Praděd–ČHS–Kou-
ty n. D., 42 km, vede K. Ludvík, vlak 
4.11 hod.
22. 2. Šumperská zimní 50, Šumperk, 
8, 15, 25, 35, 50 km, pořádá KČT Šum-
perk, vlak ve 4.54 hod.
1.–3. Přejezd Krkonoš, Janské Láz-
ně, lanovka–Černá hora–Luční bouda, 
17 km, Luční bouda–Vosecká bouda, 
20 km, Vosecká bouda–Vrchlabí, 28 km, 
vedou K. Ludvík a J. Balcárek, vlak 
v 5.58 hod.

4. 2. Obecné a měšťanské školy v Přero-
vě – přednáška Jarmily Klímové v rám-
ci výstavy Labyrint přerovských škol, 
Korvínský dům, v 17 hod. 
13. 2. Přerovské školství po roce 1945 – 
přednáška Jarmily Klímové, Korvínský 
dům, v 17 hod.
15. 2. Komentovaná prohlídka výstavy 
Labyrint přerovských škol – provází od-
bornice na přerovské školství a kurátor-
ka výstavy Jarmila Klímová. Přerovský 
zámek, v 10 hod. 
18. 2. Školství v místních částech – 
přednáška Petra Jiráka v rámci výstavy 
Labyrint přerovských škol, Korvínský 
dům, v 17 hod.

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… Jan Amos Komen-
ský 
Veselé příběhy ze staré školy Od met-
ličky k rákosce – poučně žertovné po-
sezení ve školních škamnách 
Kontakt: Kateřina Tomešková 
tel. 725 337 426

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

STÁLé EXPozICE:
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

aKCE:
21. 2. Až se jaro zeptá… Co jsi dělal 
v zimě? Akce zahrnuje výrobu budek 
a zábavně naučný program o hnízdění 
ptáků v budkách. Začátek v 16.30 hod. 
v budově ORNIS, cena je 100 Kč za kaž-
dou vlastnoručně vyrobenou budku. Ma-
teriál a nástroje budou zajištěny, vítány 
jsou především rodiny s dětmi. 

Výukové programy pro školy: 
O ptácích na krmítku 
Vše ze života ptáků 
O stromech mezi stromy parku Mi-
chalov 
Kontakt: 581 219 910, ornis@prerov-
muzeum.cz nebo osobně v ORNIS. 
EKoPoRaDna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí až 
pátek 8–16 hod.

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

9. 2. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI
10. 2. Vztahy na úrovni – divadelní ko-
medie společnosti HÁTA Praha, v 19.30 
hod. Režie se ujal Antonín Procházka, 
hrají Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Martin 
Zounar, Pavel Nečas, Olga Želenská, 
Mahulena Bočanová a Kateřina Hra-
chovcová. Svižná anglická komedie 
ze zákulisí vysoké politiky, která nevy-
nechává ani milostný život mužů sedí-
cích na vlivných křeslech v Evropské 
obchodní komisi.
17. 2. Dan 
Bárta, MA-
RATONIKA 
TOUR – kon-
cert s dopro-
vodem  kapely  
I l l u s t r a -
t o s p h e r e , 
v 19.30 hod. 
Fenomenální 
zpěvák se-
známí poslu-
chače s průřezem své tvorby, zahraje 
novinky z aktuálního alba a přidá staré 
skladby v novém kabátě.
19. 2. Výroční členská schůze Svazu 
tělesně postižených MO Přerov
23. 2. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela
26. 2. Pavla Břínková a Jan Ježek: Zpí-
váme o lásce – koncertní pořad za do-
provodu klavíristy Jiřího Pazoura, 
v 19.30 hod. Zazní nejznámější muzi-
kálové písně a dueta sopranistky Pavly 
Břínkové a tenoristy Jana Ježka.

REPREzEnTaČnÍ 
a STUžKoVaCÍ PLESy
1. 2. ve 20 hod. Gymnázium Jakuba Ško-
dy, stužkovací ples třídy oktáva A
7. 2. ve 20 hod. Vysoká škola logistiky, 
reprezentační ples
8. 2. v 19 hod. Obchodní akademie 
a Jazyková škola, stužkovací ples tří-
dy 4. EL
14. 2. ve 20 hod. Gymnázium Jana 
Blahoslava a Střední pedagogická ško-
la, stužkovací ples SPgŠ třídy 4. AP 
a 4. EL
15. 2. ve 20 hod. Montáže + Progres 
OK, IX. česko-slovenský ples
21. 2. ve 20 hod. Střední škola gastro-
nomie a služeb, Šířava 7, XX. repre-
zentační ples
22. 2. ve 20 hod. Statutární město Pře-
rov, VIII. ples primátora města. Hraje 
Pavel Novák se skupinou Family a cim-
bálovka. V programu vystoupí Taneční 
klub Fortuna a na půlnoc je už tradičně 
připravené překvapení v podobě hosta 
večera. V restauraci MD hraje duo Olga 
a Karel Cahovi.
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MĚSTSKÁ KnIHoVna

6. 2. Prodej vyřazených knih a časopisů, 
8–18 hod. Suterén Městské knihovny 
v Přerově, Žerotínovo nám. 
6. 2. Přednáška psycholožky Mgr. Petry 
Kolaříkové: Jak se vyrovnat s problémy, 
17.00 hod., přednášková místnost MěK 
v Přerově. Přihlášky ve studovně MěK, 
tel. 581 334 069. 
12. 2. Cestopisná beseda s Jaroslavem 
Jarošem: Norsko, v 17 hod., sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2. 

17. a 24. 2. Školení: Základy ovládá-
ní PC, od 16 do 18 hod., přednáško-
vá místnost MěK v Přerově. Přihlášky 
ve studovně.
18. 2. Přednáška Aleny Řehořové: Změ-
ny v našem životě, další setkání z vol-
ného cyklu Poznej sám sebe, v 17 hod., 
přednášková místnost. Přihlášky ve stu-
dovně. 

PRo SEnIoRy: 
4. a 18. 2. Virtuální univerzita třetího 
věku: Etika, zahájení dalšího semestru 
od 13 hod., přednášková místnost MěK 
v Přerově. Přihlášky ve studovně MěK 
v Přerově.
24. 2. Kulturní akademie knihovny: Jiří 
Šlitr a divadlo Semafor – jen pro přihlá-
šené, od 13 do 14.30 hod., přednášková 
místnost MěK. Přihlášky ve studovně. 

PRo DĚTI: 
4. 2. Tvořivá dílna: Srdíčkové girlan-
dy, od14 do 16 hod., půjčovna pro děti, 
Palackého 1 
6. a 20. 2. Klub hráčů – stolní a spole-
čenské hry, od 14 do 16 hod., půjčovna 
pro děti, Palackého 1 
8. 2. Klub hráčů, 9–12 hod., pobočka 
Předmostí, Hranická 14 
24.–28. 2. Jarní prázdniny v knihovně – 
zábavná a hravá dopoledne pro děti, 9–11 
hod., půjčovna pro děti, Palackého 1. 
25. a 28. 2. Jarní prázdniny v knihov-
ně – zábavná a hravá dopoledne pro 
děti, 9–12 hod., pobočka Předmostí, 
Hranická 14. 

DUHa KLUB DLažKa

7.– 9. 2. Zimní rodeo pro rodiče s dět-
mi, Pohořany
12. 2. Jiří Černý: Karel Kryl bez mýtů 
a legend, poslechový pořad v Klubu 
Teplo, ve 20 hod.
24.–28. 2. Zimní hravý týden – Doba le-
dová – příměstský tábor pro děti, přihlásit 
se je možné po jednotlivých dnech. 

LoUTKoVé DIVaDLo
SoKoL PŘERoV

2. a 9. 2. KAŠPÁREK MEZI BROUČ-
KY
16., 23. 2. a 2. 3. O LÍNÉM HONZO-
VI
Začátky představení ve 14 a v 16 hod.

PLES LEVICE

21. 2. XXI. ples levice, Klub Teplo od  
20 hod. K tanci zahraje hudba Mini 
pana Sekery, na programu je i taneč-
ní vystoupení a tombola, občerstvení 
je zajištěno.

PRÁzDnInoVÝ PRoGRaM PRo DĚTI

Během jarních prázdnin (od 24. 2.) se přerovští školáci mohou těšit na nevšední 
zážitky v SVČ ATLAS a BIOS. V Atlase jsou od pondělí do středy na programu hry, 
soutěže a výlety. V pondělí se účastníci zabaví rukodělnou tvorbou, hrami a soutěžemi 
a podívají se také ke koním. V úterý se vypraví na Čekyňský kopec i do přerovského 
muzea. Středa je ve znamení sportu v centru Zebra. V biologické stanici BIOS se 
budou děti v pondělí věnovat hrám a soutěžení, v plánu jsou i hrátky se zvířátky. 
V úterý se pro změnu vydají na Tesák. Středa bude patřit výpravě do solné jeskyně 
v Teplicích nad B. Ve čtvrtek jsou od 8 hodin v BIOS opět připraveny hry a sporto-
vání. Ve středu a v pátek si mohou zájemci přijít zasportovat. Cvičení pro radost pro 
veřejnost se uskuteční vždy od 9 do 13 hodin v tělocvičně v ulici Bří Hovůrkových. 
Na jednotlivé prázdninové dny nebo na celý program je nutné se přihlásit předem, 
a to do 10. února. Bližší informace získáte na www.svcatlas-bios.cz
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20. 2. Šmoulování , začátek v 16 hodin, 
na programu jsou drobné soutěže, po-
hádka a malí modří skřítci.

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

PonDĚLÍ oD 10.15 HoD.
3. 2. Když ledviny zlobí – Olga Žup-
ková 
10. 2. Rukodělná činnost: malování 
na kameny 
17. 2. Sicílie – přednáší Kamil Lukeš 
24. 2. Povídání s psychologem – Jana 
Gebauerová

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
12. 2. Řeka Dráva a Banát na kole – 
přednáší Ladislav Župka, od 16 hod. 

SVČ aTLaS a BIoS

Vždy v PÁ a So – keramické hrátky, 
v pátek od 15 do 17 hod., v sobotu 
od 8 do 11 hod. Je nutné se předem 
přihlásit!

2. 2. Pololetní vystoupení TŠ ATLAS 
Přerov ve Sportovní hale u Zimního sta-
dionu, začátek v 17 hod., info ATLAS
5. 2. Pololetní vystoupení kroužků 
gymnastiky dívek, fotbalistů, cvičení 
předškolních dětí, aikida a pódiových 
skladeb. Klub Teplo v 17 hod.
14. 2. Malování na hedvábí – přihláš-
ky předem 
24.–27. 2. Jarní prázdniny s ATLASEM 
a BIOS, přihlášky předem, bližší infor-
mace ATLAS nebo BIOS
Do 28. 2. výstava Historie železnič-
ní dopravy v Přerově a nejslavněj-
ší lokomotivy světa, v budově BIOS, 
Bezručova 12. Skupinové prohlídky 
jen na objednávku. Tel. 581 735 009, 
604 437 695. SoUTĚž: O nej mazlí-
ka  – korespondenční soutěž pro mladé 
chovatele psů a koček, bližší informace 
a uzávěrka prací je 3. března ve 12 ho-
din v BIOS.

DUHa KLUB RoDInKa

PonDĚLÍ
16–18 hod. tvořivá dílna pro děti 
(od 4 let) i rodiče s tetou Radkou 
ÚTERÝ
9.30–11 hod. volná herna pro mamin-
ky s batolátky, 17–19 hod. těhotenská 
setkávání 
STŘEDa
16–18 hod. setkávání se skřítkem  
IMPŘÍKEM pro děti od 6 let i rodiče 
ČTVRTEK
9.30–11 hod. volná herna pro mamin-
ky s batolátky, 17–19 hod. těhotenská 
setkávání 
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 
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 2let pro-
bíhá každý den od pondělí do pátku 
6–16 hod. včetně stravy. 

aKCE: 
1. 2. KURZ REFLEXNÍ TERAPIE PRO 
PREVENCI A ZDRAVÍ od 10 do18 
hod., přihlášky na tel. 608 619 406, 
lektorka Pavlína Dočkalíková 
2. 2. od 8 do 12 hod. seminář Podvědomé 
touhy a životní scénář, lektorka Jevge-
nija Podloucká – více info na stránkách 
www. rodinka.cz – přihláška nutná!
6.,13. 2. TĚHOTENSKÁ SETKÁVÁ-
NÍ – lektorka Dáša Tečová. 

PRoVoznÍ DoBa–PLaVECKÝ aREÁL PŘERoV–ÚnoR 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

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
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

9–21
6.15–7.30

9–21
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aquaaerobik 

16–17
10–18

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

sobota 1. 2.
10–13
14–20

10–13
14–20

10–11
16–19

10–13
14–20

společná
10–20

neděle 2. 2. 10–18 10–18
10–11
13–15

imobilní 10–12
aquaaerobik 

16–17
10–18

muži
10–18

sobota 15. 2.
10–13

16.30–19
10–13

16.30–19
10–13

16.30–19
společná

10–20

neděle 16. 2. 10.30–18 10.30–18
aquaaerobik

16–17
10.30–18

společná
10–18

pondělí 24. 2. 10–20 10–20 15–20
v párech

15–21

úterý 25. 2. 10–20 10–20 15–20
ženy
14–21

středa 26. 2. 10–20 10–20 15–20
muži
13–21

čtvrtek 27. 2. 10–20 10–20 15–20
ženy
15–21

pátek 28. 2. 10–20 10–20 15–20
muži
15–21
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V únoru je v galerii Mezi Světy výstava keramiky Lucias Lucie 

Holmanové z Ohrozimi u Plumlova. Tvoří předměty zdobené ta-

veným sklem a také patinované oxidy kovů, kdy vyniká struktura 

různých druhů hlín.

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

Plechové a drátěné plastiky, olejomalby s fi-

gurálními kompozicemi, geometrické tvary, 

ostré hrany, kresby se specifickým rukopisem 

průmyslového designéra – taková je nová vý-

stava všestranně nadaného umělce Miroslava 

Straky s názvem Smysly v Galerii města Přerova.   

Kromě nástěnných kompozic se návštěvníci dočkají i velké kolekce trojrozměrných 

předmětů, mezi nimiž budou moci procházet. Smysly, jak napovídá název výstavy, 

budou všudypřítomné nejen díky energii originálních exponátů, ale i díky zapojení 

vlastních smyslů příchozích. Výstava je přístupná až do 5. března. 

V únoru v Pasáži pokračuje výstava o historii 

Přerova – Příběh staré cesty. Vedle odborných textů, 

fotografií a modelů tu jsou k vidění také originální 

exponáty, se kterými se až dosud Přerované neměli 

možnost setkat. Mezi ně patří pískovcová román-

ská hlavice z kaple sv. Jiří na Horním náměstí, ta 

byla objevena teprve v roce 2008 a je nejstarším 

dochovaným architektonickým prvkem nalezeným na území Přerova. Úplnou 

novinkou je objevený fragment okenní kružby gotického stáří z domu na Horním 

náměstí a také je k vidění obraz historické podoby města Přerova od malíře Jana 

Hoffmana z roku 1762.

Zástupci  Přerova  schvá-

lili  nominace  na  Ceny 

Olomouckého kraje v oblasti 

kultury. Nominacemi se bu-

dou zabývat krajští pracovníci 

odboru kultury a památkové 

péče. O udělení cen rozhodne 

na základě vyhodnocení obdr-

žených návrhů zastupitelstvo 

Olomouckého kraje.  Za „Celoživotní přínos v oblasti kultury“ získala nominaci 

přerovská výtvarnice Věra Kotasová. Tato malířka, grafička a autorka realizací 

v oblasti užitého umění svým významem přesáhla hranice města i regionu, a proto 

by podle mínění radních mohla vstoupit do krajské dvorany slávy. Za Výjimečný 

počin v oblasti kultury v roce 2013 navrhli zástupci Přerova skupinu Arrhythmia 

(viz foto), která v loňském roce vydala úspěšné CD s názvem Resuscitation. V ka-

tegorii Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury navrhli přerovští radní 

Loutkové divadlo – „Přerovský kašpárek“, a to konkrétně za dlouhodobé udržo-

vání tradice loutkoherectví a pravidelné pořádání loutkohereckých festivalů. Další 

nominaci za Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot 

v roce 2013 získala kniha „Dějiny přerovského školství“, kterou vydalo přerovské 

Muzeum Komenského. Cenu Olomouckého kraje v kategorii Osobnost roku 2013 

v oblasti kultury by podle přerovských radních mohl získat Ivo Kolařík, který za-

světil svůj život budování tradice ochotnického divadla v Přerově.   (reD)

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

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

nOMinace na ceny OlOMOucKéhO Kraje: 
MalíŘKa, MuziKanti, DivaDelníci a Kniha

V Minigalerii Žerotín vystavují výtvarníci, kteří s minigalerií 

dlouhodobě spolupracují. Mezi ně patří Vlasta Tvrdá, která patří 

ke střední generaci a žije ve Vrchlabí. Maluje převážně zátiší 

s květinami. Jejími oblíbenými technikami jsou malby olejem, 

temperou a akvarelem. Její díla jsou zastoupena v soukromých 

sbírkách v mnoha zemích Evropy a také v USA a Kanadě.

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

V únorové nabídce galerie jsou kvalitní grafiky, keramika, obrazy, 

plastiky, sklo a další významná díla českých autorů. Výjimečné 

jsou hlavně akvarely Jiřího Šťastného. Narodil se v roce 1968 

na jihovýchodě Čech v Havlíčkově Brodě. Studoval pod vede-

ním známých ukrajinských a ruských malířů Romana Zuzuka, 

Vladimíra Bogdanova, Eduarda Bělského a Tarase Plishche. Šťastného oblíbené 

techniky jsou olej na plátně, kombinované techniky a akvarel.

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

1.–2. 2. v 17.30 něžné vlny
1. 2. ve 20.00 Metallica through the 
never 3D
2. 2. ve 20.00 vlk z Wall Street
3. –4. 2. v 17.30 já, Frankenstein 3D
3. 2. ve 20.00 já, Frankenstein 3D
4. 2. ve 20.00 nymfomanka, část I.
5. 2. v 17.30 já, Frankenstein 2D
5. 2. ve 20.00 zlodějka knih, film je 

nominován na Oscara, Klub

6.–8. 2. v 17.00 lego příběh 3D, repub-

liková premiéra

6.–11. 2. ve 20.00 Dědictví aneb Kurva 
se neříká, republiková premiéra

9.–11. 2. v 17.30 Dědictví aneb Kurva 
se neříká
12. 2. v 17.00 in tiMe – muzikál live                                                

12. 2. ve 20.00 in tiMe – muzikál live

13.–16. 2. v 17.30 vampire academy, 
republiková premiéra

13.–14. 2. ve 20.00 zimní příběh, re-
publiková premiéra

15.–16. 2. ve 20.00 nymfomanka, část 
II.

17.–19. 2. v 17.30 vejška
17.–18. 2. ve 20.00 robocop
19. 2. ve 20.00 prodloužený víkend – 
Dámský večer

20.–25. 2. v 17.30 Babovřesky 2, re-
publiková premiéra

20.–25. 2. ve 20.00 Babovřesky 2, re-
publiková premiéra

26. 2. v  17.30  Křídla vánoc – 
BIOsenior

26. 2.  ve  20.00  Křídla vánoc  – 
BIOsenior

27.–28. 2. v 17.30  angelika, republi-
ková premiéra

27.–28. 2. ve 20.00 památkáři, repub-
liková premiéra

pŘeDStavení prO Děti
BIJÁSEK

2. 2. v 15.30 ledové království 3D
9. 2. v 15.30 lego příběh 3D
16. 2. v 15.30 lego příběh 2D
23. 2. v 15.30 lego příběh 3D
zMěna prOgraMu vyhrazena
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Dílo Jiřího Studenského zaujalo akademického malíře Ilju 

Hartingera, a tím začala jeho profesionální dráha. Jeho malby 

na skle jsou v únoru k vidění i v Galerii Střed. Studenského 

výtvarný talent se naplno projevil v ateliéru Vlněna Brno, kde 

se zabýval artprotisy. Od roku 1993 vytvářel první stroje času, 

plastiky a oleje. Později se začal věnovat malbě na sklo. Podílel 

se i na opravě vitrážních oken v kostele svatého Václava v Olomouci.

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


