
Nepříznivý trend poklesu počtu obyvatel v Přerově pokračuje. Zatímco před deseti lety v Přerově žilo více než 47 tisíc obyvatel, 

ke konci minulého roku to už bylo 44 280 lidí. Oproti minulému roku nás ale ubylo pouze o 130 lidí. Nejlidnatější místní částí je 

díky největšímu panelovému sídlišti Předmostí, tam bydlí 4440 obyvatel, z místních částí s rodinnou výstavbou se nejvyšším po-

čtem obyvatel může pochlubit Újezdec se 790 obyvateli. Nejmenšími místními částmi zůstávají Lýsky s dvěma stovkami obyvatel 

a Popovice s 220 lidmi. Podle statistiky se do konce listopadu k trvalému pobytu v Přerově nově přihlásilo 562 lidí a odhlásilo se 

648 obyvatel. Průměrný věk Přerovana je 45 let. „Na území Přerova ke konci roku žilo více než 220 lidí starších 90 let, v evidenci 

máme také čtyři osoby, kterým je více než 100 let, a všechno jsou to ženy,“ zmínila Milena Klímová z ohlašovny přerovského ma-

gistrátu. I v Přerově se projevil celorepublikový trend, kdy přibývá lidí, kteří mají nahlášený trvalý pobyt v sídle magistrátu. „Na za-

čátku prosince máme k trvalému pobytu v Bratrské 34 nahlášeno 2250 lidí,“ upřesnila Klímová. Foto: Ingrid Lounová (ILO)

Číslo 1/2015 – Ročník XIV. – www.prerov.eu

Z Tyršova mostu 
zmizely zámky. 
Hrozila devastace 
zábradlí 
strana 2

Porodnice hlásí 
800 dětí, nejvíce 
se narodilo Elišek 
a Filipů
strana 4

Přerovské listyPřerovské listy
Dlažka slaví 25 let:
Děti potřebují 
zábavu, ať z nich 
nejsou peciválové
strana 10

Průměrný věk Přerovana je 45 let

Upozornění
V pátek 2. ledna bude přerovský ma-
gistrát uzavřen. Všechny odbory ma-
gistrátu budou pro veřejnost přístup-
né od pondělí 5. lednaPoprvé zdarma se v Přerově v pá-

tek 5. prosince přepravovali cestují-
cí městskou autobusovou dopravou. 
Důvodem k mimořádnému opatře-
ní bylo vyhlášení smogové situace 
ve městě. Vedení města se proto roz-
hodlo, že jízdu autobusem občanům 
pokryje z městského rozpočtu. Zdarma 
mohli obyvatelé Přerova jezdit autobu-
sy až do neděle do 10 hodin, kdy byl 
zrušen smogový stav. „Za opatření, 
které trvalo dva dny, město zaplatí 
přepravní společnosti 40 až 45 tisíc 
korun,“ informoval primátor Přerova 

Vladimír Puchalský. V budoucnu, 
kdyby nastala stejná situace a prach 
v ovzduší by překročil povolený limit, 
vedení města by znovu umožnilo jez-
dit lidem po Přerově zdarma. Hlavním 
důvodem je, aby v smogových dnech 
jezdilo v ulicích města co nejméně 
automobilů. V těchto dnech hygienici 
také doporučují co nejméně vycházet 
ven a omezit větrání.
O překročení povolených limitů pra-
chu občany informovaly i hlasové si-
rény a zájemci, kteří se zaregistrovali 
na webu města, dostávali zdarma SMS 

zprávy do svých mobilních telefonů. 
„Měli jsme zaregistrováno 1300 lidí, 
kteří chtěli být informováno o smo-
gové situaci. V souvislosti s ledovou 
kalamitou stoupl počet zájemců o za-
sílání zpráv na 1450 občanů,“ sdělil 
Jaroslav Čagánek z ochrany ovzduší 
přerovského magistrátu. Během pěti 
dnů automatický SMS systém roze-
slal 7111 SMS zpráv. Další zájemci o 
SMS zprávy se mohou zaregistrovat 
na webových stránkách města. Za kaž-
dou takovou zprávu město mobilnímu 
operátorovi zaplatí 99 haléřů.  (ILO)

Kvůli smogu jezdili lidé autobusem po Přerově zdarma

Kalamita s náledím 
odčerpala z rozpočtu 
města 300 tisíc
Dva ledové dny, které v prosinci zce-
la ochromily život ve městě, přijdou 
městskou kasu na 300 tisíc korun. 
Náledí, které pokrylo 1. prosince 
chodníky a silnice na Přerovsku, bylo 
důvodem k vyhlášení kalamitní si-
tuace. Ochromena zůstala doprava, 
některé domácnosti byly bez proudu 
a plné ruce práce měli silničáři, ha-
siči, pracovníci technických služeb 
a zdravotníci, kteří ošetřili desítky 
zlomenin a pohmožděnin po pádu 
na ledovce. Technické služby města 
Přerova nasadily do boje s náledím 
veškerou techniku a v ulicích byly 
více než tři desítky zaměstnanců. 
Velký problém byly popadané stromy 
i větve v ulicích města. „Snad nej-
horší situace byla v ulici U Tenisu, 
dále v Želatovské a Dvořákově ulici, 
ale i na jiných místech města. Právě 
za likvidaci spadlých dřevin, která 
probíhala ještě čtrnáct dnů po kala-
mitě, zaplatíme z rozpočtu nejvíce 
peněz,“ informoval Zdeněk Vojtášek, 
vedoucí odboru správy majetku a ko-
munálních služeb z přerovského ma-
gistrátu.  (ILO)

Jednání 
zastupitelstva
Poprvé v novém roce se sejdou za-
stupitelé města Přerova v pondělí 
2. února v sále Městského domu. 
Jejich jednání začíná v 16 hodin a zá-
jemci jej mohou sledovat na webo-
vých stránkách města www.prerov.
eu, přenos zajišťuje on-line Televize 
Přerov.
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V otázce, co bude dál s bývalým ho-
telovým domem Strojař, nastal obrat. 
Zástupci radnice po prosincovém 
vyjednávání s Ministerstvem obrany 
přivezli nadějnou zprávu. Pokud se 
městu podaří najít pro dům Strojař 
veřejně prospěšné využití, mohlo by 
ho získat bezplatně. 
Původní nabídková cena od Minister-
stva obrany, coby vlastníka objektu, 
činila 62 milionů korun, postupně 
suma klesla na částku 46 milionů. 
Minulé zastupitelstvo města schvá-
lilo záměr na odkoupení Strojaře, 
a to do 40 milionů korun. To už je 
ale minulostí. 
Zástupci  města  vedou  ponovu 
s Ministerstvem  obrany  jednání 
o znovunabytí objektu do svého ma-
jetku. Reálně totiž hrozilo, že pod-
nikatel, který by dům Strojař koupil 

od Ministerstva obrany, by v bývalém 
hotelu mohl ubytovat až čtyři stovky 
sociálně slabých občanů. 
Pro nové uplatnění bývalého hotelo-
vého domu bude nejdříve zapotřebí 
zjistit, v jakém stavu se nemovitost 
nachází. „Vytvořená pracovní sku-
pina zároveň vyhodnotí, na co by 
bylo vhodné dům Strojař rekonstruo- 
vat. Námět projektu musíme předložit 
do konce března, do té doby nebu-
de ministerstvo dům Strojař nabízet 
k prodeji,“ uvedl přerovský radní 
Petr Vrána. Ten navíc upřesnil, že by 
v objektu mohl být úřad, knihovna, 
zařízení sociálního, volnočasového 
či vzdělávacího charakteru. Jedinou 
podmínkou je, že tu po dobu deseti 
let nesmí být jakékoli komerční za-
řízení. „Součástí hotelového domu 
je i restaurace Strojař, ta by musela 

za těchto podmínek ukončit činnost,“ 
doplnil Petr Vrána, který v Praze vy-
jednával společně s náměstkem pri-
mátora Tomášem Navrátilem a býva-
lým ministrem dopravy Antonínem 
Prachařem. 
S bezúplatným převodem pro Přerov 
musí souhlasit nejen Ministerstvo 
obrany, ale i Ministerstvo financí. 
„Máme předjednáno s ministrem 
Andrejem Babišem, že tento pro-
jekt podpoří,  pokud splníme všechny 
podmínky,“ doplnil náměstek pře-
rovského primátora Tomáš Navrátil. 
Podle něj se také nabízí možnost zís-
kat Strojaře bezúplatně i v případě, 
že se pro něj nenajde veřejně pro-
spěšné využití, a nechat ho srovnat 
se zemí. „Stále platí podmínka, aby 
na vzniklém prostoru nevzniklo nic 
komerčního. Může tam stát třeba par-

koviště, ale nesmí být placené. Stejně 
tak sportoviště musí sloužit občanům 
bezplatně,“ doplnil Navrátil. 
Pro bezplatné získání Strojaře musí 
město najít co nejdříve vhodné vy-
užití. „Chceme do této záležitosti ak-
tivně zapojit i veřejnost. Vyzýváme 
občany, aby nám sami napsali, co by 
chtěli ve Strojaři mít. Přivítáme a pro-
bereme každý nápad či podnět,“ řekl 
závěrem přerovský primátor Vladimír 
Puchalský. Své tipy mohou zájemci 
psát na adresu: lenka.chalupova@
prerov.eu. Podle prvních reakcí by si 
obyvatelé Přerova dokázali představit 
nové využití Strojaře jako domova 
pro seniory, jiní navrhují jeho využití 
na startovací byty pro mladé rodiny. 
Padly i návrhy na zbourání objektu 
a vytvoření parkoviště nebo parku 
v centru města.   (RED)

Pro mladé lidi byly visací zámky 
na mostě symbolem jejich lásky, pro 
jiné – dílem vandalismu. V pondělí 
15. prosince asi šest stovek zámků 
odstranili zaměstnanci technických 
služeb. Výplet zábradlí mostu to-
tiž pod tíhou zámečků velmi trpěl. 
Firma, která kovové výplně na zá-
bradlí dodávala, písemně upozornila, 
že zámky jsou materiálově odlišné 
od výplně a způsobují korozi, a proto 
je nutné se jich zbavit. „Docházelo 

ke dvojímu poškozování kovových 
lanek výpletu: jednak k jejich trhání, 
jednak ke zmíněné korozi. Výplet 
se bude muset nechat opravit,“ vy-
světlil ředitel Technických služeb 
Radek Koněvalík. Jeho oprava tak 
přijde asi na 30 tisíc korun. „Pokud 
se na mostě objeví znovu nějaký zá-
mek, necháme ho ihned odstranit,“ 
informoval vedoucí odboru správy 
majetku Zdeněk Vojtášek z přerov-
ského magistrátu.   (ILO)

Strojař: nové řešení. Město ho může získat zdarma

Zámky už z Tyršova mostu zmizely

Devětatřicet kilogramů znehodnocených zámků skončilo ve sběrném dvoře.

  Foto: Ingrid Lounová 

Mnohokrát v roce se mi vrací vzpo-
mínka, kdy jsem jako malý chlapec, 
asi 5 až 6letý, vedl se svým strýcem 
polemiku. Já jsem tvrdil, že přerovské 
Dolní náměstí je zcela nepochybně 
větší než to Václavské v Praze a řeka 
Bečva je také větší než Vltava! Nikdy 
jsem neuznal porážku. A několikrát 
svou pravdu vzteky obrečel. Ani v roce 
1969 jsem nepodlehl kariérní nabíd-
ce na funkci tajemníka katedry teorie 
státu na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy, abych zůstal v Praze. Vrátil 
jsem se po studiích do Přerova, na tom 
jsme se s Janou, mou budoucí manžel-
kou, jednoznačně shodli. A to přesto, 
že již před mnoha lety byl nástupní 
plat v Praze s tím přerovským nesrov-
natelný. O kulturních zážitcích a pro-
fesním růstu nemluvě. Dodnes nevím 
proč. Co to bylo za přitažlivost, která 
neustále přetrvává a kotví mne k to-
muto místu? Ano, myslím, že Přerov 
je jedinečným místem, které tvoří bo-
hatá historie, tradice, městotvorná 
Bečva s fenoménem Tyršova mostu, 
kultivovaná maloměstskost, neopa-
kovatelný Michalov a magma všeho 
kulturního dění – Městský dům. Jsem 
si vědom toho, že současnost Přerova 
není růžová. Město stárne a plíživě 
se vylidňuje. A to, co jsem uvedl jako 
hodnoty, neoslovuje všechny obča-
ny, zejména mladé. Město se podle 
jejich představ nevyvíjí tak, jak by 
mělo. Není dostatek dobře placených 
pracovních příležitostí, i na kulturní 

život mají svůj názor, vidí sociálně 
vyloučené lokality a schází jim pocit 
bezpečí, nemluvě o životním prostře-
dí a dopravě… Zejména stav ovzduší 
dělá z Přerova v jejich myslích město 
nepřívětivé životu. Ale na které místo 
v Čechách a na Moravě nelze na-
hlížet kriticky? Zkusme se společně 
zamyslet jinak. Má Přerov potenciál 
růstu a zdravého vývoje? Určitě má. 
Společně vnímejme město jako místo 
s příležitostí pro každého, místo, kde 
má smysl zůstat, realizovat se, najít 
práci, i když není tak dobře placená 
jako v Praze či Brně, začít podnikat, 
založit rodinu. Prostě zakotvit a ne-
odcházet. Vím, chce to odvahu, trpě-
livost, odříkání, ale především nemít 
„blbou přerovskou náladu“. 
K tomu, aby byl Přerov přívětivěj-
ším místem, musíme přispět všichni, 
především tím, že rodné místo nebu-
deme opouštět, ale naopak, vrátíme 
se a zkušenosti a vědomosti získané 
jinde přeneseme a společenský život 
v Přerově tak obohatíme. Ano, musí 
se změnit i politické řízení a vedení 
města a to pak ruku v ruce, se změnou 
občanských postojů, zákonitě povede 
k lepším časům. A to bez trpělivosti 
a vize lepšího Přerova nepůjde. 
Mějme s nadcházejícím rokem od-
vahu věci měnit. K tomu nám všem 
přeji zdraví, osobní pohodu, rodin-
nou harmonii a občanskou toleranci 
a pochopení. Mějte se všichni v roce 
2015 fajn. VLaDImíR PuchaLský

Slovo primátora
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Dobré sportovní vyžití, spousta kul-
turních akcí a hezká příroda v okolí – 
hlavně park Michalov, Rybářská alej 
a okolí lagun – to vše řadí studenti 
mezi přerovská plus. „Kdo přijede 
do Přerova vlakem, vůbec netuší, že 
je v Přerově tolik přírody. Po cyklo- 
stezce kolem Bečvy se dá na kole 
dojet na spoustu hezkých míst,“ zmi-
ňuje Lenka Chrastinová z Gymnázia 
Jana Blahoslava. Po maturitě by ráda 
studovala překladatelství v Olomouci 
a potom by chtěla žít ve velkém městě, 
nebo by chtěla vyjet za prací někam 
do Evropy. Z Kostelce u Holešova 
dojíždí na stejné gymnázium i Nikola 
Bártová. „V Přerově je velmi dobrá 
nabídka středních škol s různými za-
měřeními. Jsou tu možnosti kulturní-
ho vyžití a v zimě hodně plesů. Když 
se ale večer vracím domů, sama bych 
na autobusové nádraží nešla, necítím 
se tam bezpečně a bojím se tam těch 
lidí,“ naráží na problém s bezdomov-
ci a některými Romy 18letá Nikola 
Bártová. Podle jejího mínění Přerov 
upadá i kvůli rostoucímu počtu uby-
toven pro sociálně slabé. „Já bydlím 
na Jižní čtvrti poblíž dvou ubytoven 
a opakovaně jsme měli vykradené 
sklepy. Tím nechci říct, že na ubytov-
nách žijí jen špatní lidé… Ale o mno-

hých z nich se nedá říct, že žijí spořá-
daně,“ míní Lukáš Lichnovský, který 
by chtěl po maturitě studovat fyziku 
a informatiku na Masarykově univer-
zitě v Brně. „Potom bych se chtěl 
věnovat výzkumu, což v Přerově 
není možné. Chtěl bych se dostat 
do Švýcarska a mým cílem je praco-
vat v CERNu, to je Evropská orga-
nizace pro jaderný výzkum,“ mluví 
o svých plánech Lichnovský. Jeho 
spolužák Matyáš Theodor Frydrych 
by chtěl po maturitě nastoupit na me-
diální studia v Praze. „Pokud bych 
měl příležitost, rád bych vyjel do za-
hraničí. Do Přerova se vrátit nechci. 
Ve velkých městech je více příleži-
tostí a já bych chtěl poznat kus svě-
ta,“ nastiňuje své vize 18letý Matyáš 
Frydrych. Na špatnou dopravní situ-
aci v Přerově poukazuje Miroslava 
Piekutowská. „Stále se nemůžu smířit 
s tou změnou v městské hromadné 
dopravě, která je podle mne k hor-
šímu. Autobusy jezdí jinak a jízdní 
řád je hodně komplikovaný,“ zmiňuje 
další problém 18letá dívka, která má 
v plánu studium pedagogické fakulty 
v Brně. Po jejím dokončení by tam 
chtěla zůstat. Ze skupinky gymnazis-
tů, kteří se zapojili do diskuse, se chce 
snad jediný vrátit do Přerova. „Budu 

se hlásit na medicínu do Hradce 
Králové, ale po studiu bych chtěl 
žít v Přerově, pracovat tu a zapojit 
se do politiky a přispět k prosperitě 
města. Přerov ten potenciál být lep-
ším městem určitě má,“ říká 18letý 
gymnazista Petr Netočný. 
Také většina oslovených studentů ze 
Střední průmyslové školy by chtěla 
pokračovat ve studiu na vysokých 
školách, už teď ale mají obavy, že 
v Přerově nenajdou práci. Ve vět-
ších městech totiž vidí příležitost 
na zajímavou práci i lepší finanč-
ní ohodnocení. „V Přerově nejsou 
firmy zaměřené na IT technologie, 
takže se budu muset poohlédnout 
po zaměstnání někde jinde,“ zmi-
ňuje Stanislav Beňa, student třetího 
ročníku technického lycea. To jeho 
starší spolužák Martin Zamazal má 
už letos v plánu studium techniky 
v Brně a tam by chtěl později i za-
kotvit. Hledání zaměstnání v oboru 
nebo vysoká škola čeká i na Jakuba 
Trlidu, letos maturuje na průmys-
lovce. „Chci zůstat ve strojírenství, 
určitě ne někde v kanceláři, ale 
chtěl bych jít do výroby. Do vel-
kých měst se moc nehrnu. Půjdu 
tam, kde mě bude potřeba,“ plánuje 
18letý Jakub.  (ILO)

Přerov očima studentů
Mladí lidé jsou budoucností města. Jsou to právě oni, kteří jednou převezmou šta-
fetu a stanou se hnacím motorem k lepší budoucnosti. Studenti z Gymnázia Jana 
Blahoslava a ze Střední průmyslové školy v Přerově, s nimiž jsme diskutovali, mají 
své názory, plány a leccos by chtěli změnit. Rádi sportují, baví se s přáteli, chodí 
na koncerty a hodně času věnují učení. Mnozí z nich už mají jasné představy o svém 
dalším životě. Chtěli by pokračovat ve studiu na vysokých školách – v Praze, Brně, 
Olomouci a rádi by si našli zajímavou práci. Jen mají obavy, že v Přerově ji nenajdou.

Co se vám v Přerově líbí, a co patří 
mezi přerovská minus?

Daniel Šatánek, 
Jindřichov
Je tu hodně sporto-
višť i obchodů, 
pěkný park Micha-
lov i Horní náměstí. 

A co se mi nelíbí? Do školy denně 
dojíždím vlakem a v okolí nádraží 
se necítím dobře. Jsou tam různé 
skupinky lidí a občas obtěžují 
a žebrají, snažím se jim vyhýbat.

Zuzana  
Krcánková, Přerov
Škoda že v Přero-
vě nejsou vysoké 
školy, jedna je 
málo. A scházejí mi 

tu velká obchodní centra, jaká jsou 
třeba v Olomouci, kam jezdíme 
za nákupy. Ale líbí se mi, že je tu 
možnost dobrého sportovního vy-
žití – zrekonstruovaný bazén, zimní 
stadion, kurty i sportovní hala.

Stanislav Navrá-
til, Kroměříž
Do Přerova dojíždím 
spolu s otcem 
autem a cesty jsou 
hodně ucpané, 

město nutně potřebuje obchvat. A až 
bude, tak by neměl být zpoplatněný, 
nebo to dopadne jako v Kroměříži, 
neodlehčí to dopravě v centru. 

Lucie Leibnerová, 
Přerov
Bydlím blízko 
Prechezy a často tu 
pociťujeme špatné 
ovzduší. Nedávný 

únik z chemičky jsme hodně cítili. 
A co se mi líbí, je cyklostezka ko-
lem Bečvy, jezdíme po ní do Kozlo-
vic, do Týna a na Helfštýn.

Petr Netočný, 
Přerov
Nelíbí se mi všudy-
přítomná špatná 
dopravní situace. 
Ale stejně tu chci 

žít. Budu se hlásit na medicínu 
do Hradce Králové a potom bych se 
chtěl vrátit a zapojit se do politiky 
a přispět k prosperitě města.

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

Dokud mladí lidé studují v Přerově, jsou s ním spjatí. Po studiu na vysokých školách se mnozí z nich do Přerova už nevracejí. 

 Foto: Ingrid Lounová 



Známá melodie koledy My tři králové jde-

me k vám… zazní v přerovských ulicích 

4. a 6. ledna. 

 Foto: archiv Charita ČR Přerov
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Charita připravuje patnáctý ročník Tříkrálové sbírky

Porodnice hlásí 800 dětí, nejvíce se narodilo Elišek a Filipů

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita 
České republiky, poprvé se usku-
tečnila v Olomouci před 15 lety. 
Loni se v Přerově a okolních ob-
cích vybralo 741 817 korun. Tato 
částka byla rozdělena na dvě části 
– částka 313 361 korun směřovala 
na humanitární pomoc u nás i v za-
hraničí a 428 456 korun se vrátilo 
zpět do Přerova. „Na přímou pomoc 
rodinám a lidem v Přerově a okolních 
obcích, kteří se ocitli v nouzi, nebo 
tíživé životní situaci jsme využili 100 
tisíc. Za 80 tisíc jsme pořídili kom-
penzační pomůcky pro péči o umíra-
jící a za 100 tisíc jsme zakoupili au-
tomobil pro charitní ošetřovatelskou 
službu, který využíváme při dojíždě-
ní za klienty ve vzdálenějších obcích 
našeho děkanátu,“ vyčíslila využití 

loňské Tříkrálové sbírky Martina 
Krejčířová z přerovské charity. Dále 
uvedla, že částkou 120 tisíc podpo-
řili služby oblastní charity a 23 tisíc 
putovalo na činnost občanské porad-
ny a poradny pro dlužníky. Charitní 
pečovatelská služba získala 30 tisíc 
a pět tisíc přerovská charita odeslala 
na fond pomoci obětem válečného 
konfliktu na Ukrajině. „Děkujeme 
všem štědrým lidem, kteří svými 
příspěvky podporují Tříkrálovou 
sbírku a vyjadřují tak svou solida-
ritu s potřebnými a trpícími,“ dodala 
Krejčířová. (ILO)

Do poloviny prosince se v přerov-
ské porodnici narodilo 806 dětí, což 
je srovnatelné číslo s rokem 2013. 
Nejvíce práce měli porodníci v červ-
nu, kdy přišlo na svět 77 dětí a v září 
zaznamenali dokonce 85 porodů, kdy 
dokonce nestačila lůžka na oddělení. 
„Z kapacitních důvodů jsme muse-
li přistoupit k umisťování rodiček 
po porodu na oddělení gynekologie,“ 
uvedla Jarmila Repovská, primářka 

porodnicko-gynekologického oddě-
lení přerovské nemocnice. Přerovský 
pavilon pro matku a dítě disponuje 15 
lůžky na oddělení šestinedělí, pokoje 
tam jsou dvoulůžkové, výjimkou je 
jeden jednolůžkový nadstandardní po-
koj s možností přespání i tatínka a dvě 
lůžka jsou na pooperačním pokoji. 
„Většina maminek si k porodu přivede 
doprovod, dá se říci, že v 95 procen-
tech rodičky doprovázejí partneři, 

maminky nebo kamarádky. U nás je 
na prvním místě osobní přístup perso-
nálu k rodičkám. Soukromí a intimita 
na porodním sále je samozřejmostí. 
Snažíme se podle možností také o re-
spektování porodních plánů mami-
nek,“ informovala Jarmila Repovská. 
Kromě žen z Přerova a blízkého okolí 
v Přerově přivedlo na svět své dítě 
i deset cizinek. Průměrný věk rodiček 
byl 28 let. Budoucí maminky mají 

i možnost navštěvovat předporodní 
cvičení s odborným výkladem porod-
ních asistentek a loňskou novinkou 
byla i možnost masáží pro těhotné, 
které zajišťuje rehabilitační oddělení 
nemocnice. 
A jaká jména loni zvolili rodiče pro 
své ratolesti nejčastěji? Z dívčích 
jmen jsou nejvíce v kurzu Elišky 
a Emy či Emmy, rodiče často dávají 
svým dcerám i jména Sofie, Kristýna 
a Kateřina. „Z chlapeckých jmen 
jsme v období od ledna do začátku 
prosince do rodných listů nejčas-
těji zapisovali jména Filip, Jakub, 
Vojtěch, Ondřej, Tomáš a Jan,“ infor-
movala matrikářka Milada Stískalová 
z přerovského magistrátu. Někteří 
rodiče využili i možnosti zdvojeného 
křestního jména a děti jsou zapsané 
třeba jako Zdeněk Tim, Maxim Petr 
nebo Jasmine Mia či Marie Thea. 
A jaká exotická jména uslyšíme za tři 
roky v mateřských školách? Budou 
to chlapci Diego, Kevin, Milagros, 
či Ted a děvčátka – An Na, Pola, 
Mykola, Zoe nebo Elliana. Jiní rodiče 
vsadili na rodinnou tradici či jména 
předků – v Přerově se tak narodilo 
sedm Františků, pět Václavů a Josefů 
a čtyři Antonínové, tři Anežky, dvě 
Alžběty a jedna Emílie a Justýna. 
 (ILO)

Mamince Petře Jedličkové ze Lhoty se syn Vojtěch narodil 16. prosince v přerovské porodnici. Doma už na něj čekají tři sestry 

a šťastný otec.  Foto: Ingrid Lounová

Znovu po roce se v prvních lednových dnech v ulicích města objeví koledníci – Kašpar, Melichar a Baltazar. V sa-
motném Přerově vyrazí tři králové do ulic města v neděli 4. a v úterý 6. ledna, v okolních obcích se bude koledo-
vat od pátku 2. do neděle 11. ledna. 
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Přerovské „zelené“ 
stránky jsou stříbrné
Webové stránky města Přerova zís-
kaly další ocenění. Informace o ži-
votním prostředí města byly v celo-
republikovém měřítku vyhodnoceny 
jako druhý nejlepší web, který infor-
muje o životním prostředí města. 
Nejzdařilejší prezentaci životního 
prostředí na internetových stránkách 
měla Ostrava, ta Přerov předběhla 
o pouhé dvě setiny bodu. Na třetí 
příčce skončilo město Tábor. Ocenění 
si začátkem prosince na 4. ročníku 
Zelená informacím v Praze převza-
li zástupci města. „V soutěži byly 
hodnoceny stránky všech českých 
a moravských měst, která mají více 
než pět tisíc obyvatel. Organizátoři 
v případě Přerova vyzdvihli například 
to, že zpracováváme roční přehled 
o stavu životního prostředí, který je 
součástí nejen webu, ale i radničních 
novin. Je to celorepublikově ojedině-
lý počin,“ uvedla Yvona Machalová 
z přerovského magistrátu. Oceněna 
byla i přehlednost, rychlá a snadná 
dostupnost, rozsah a kvalita obsahu, 
aktualizace či úprava.  (RED)

Inzerce A141008639

Letos většina stromků skončí v kompostárně
Svoz vyhozených vánočních stromků 
začne od 5. ledna a potrvá nejméně 
celý měsíc. Každoročně zaměstnanci 
technických služeb začátkem roku 
odvezou z ulic Přerova a z místních 
částí až několik tisíc stromků. Lidé 
by je měli odkládat na kontejnerová 
stání a v místních částech k popelni-
cím. Zaměstnanci technických slu-
žeb je odtud začnou svážet do areálu 
skládky v Žeravicích. „Část jehlična-
nů zlikvidují naši pracovníci přímo 
na kontejnerových stáních pomocí 
štěpkovače a získaný materiál po-
užijí na mulčování záhonů ve měs-
tě,“ zmínila Miroslava Švadlenková 
z Technických služeb města Přerova. 
Není výjimkou, že svoz jehličnanů 
se často protáhne až do konce úno-
ra a začátku března. Letos poprvé 
většina stromků skončí v nové kom-
postárně, jejíž provoz se po zkušeb-
ním období naplno rozběhne právě 
v tomto roce.  (ILO)

Část vánočních stromků zaměstnanci technických služeb zlikvidují pomocí štěpkovače na místě. Stovky jehličnanů skončí v nové 

kompostárně na skládce v Žeravicích.  Foto: Ingrid Lounová
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Májových svateb se už lidé nebojí, loni jich bylo patnáct

Víte, kam v mrazu? Letáček pomáhá lidem bez domova

Inzerce A141009339 Inzerce A141010206

Zatímco v minulosti si květnové svat-
by snoubenci zapověděli, teď už se 
někteří mladí lidé předsudků nebojí 
a klidně si za svůj „Den“ zvolí ně-
který květnový pátek nebo sobotu. 
„Loni jsme měli v květnu hned 15 
svateb,“ informovala přerovská ma-
trikářka Milada Stískalová.  Ale nej-
více svateb bývá už tradičně v letních 
měsících. Loni byl nejnabitějším mě-
sícem červen, kdy si snubní prstýnky 
v Přerově předalo 24 párů a v srpnu 
to bylo 23 dvojic. Zato v lednu nebyl 
ani jeden sňatek. „Nejčastěji se páry 
sezdávají ve slavnostní síni přerov-
ského zámku, v parku Michalově – 
pod širou oblohou, ale i ve sportov-
ním areálu v Kozlovicích a v hotelu 
Fit. Měli jsme svatbu i v obřadní síni 
a na zahradě v Bochoři a samozřej-
mě i v kostelech,“ uvedla Milada 
Stískalová. Z cizinců v Přerově od-
dávali slovenské a ukrajinské obča-
ny. A jaký je věk snoubenců? Láska 

kvete v každém věku, ale na rozdíl 
od doby před třiceti lety, kdy se prů-
měrný věk nevěsty pohyboval okolo 

20 let a ženicha jen o nějaký ten rok 
navíc, nyní vstupují do manželství 
povětšinou lidé starší. Nejstarším 

ženichem byl v loňském roce 59letý 
muž a naopak nejmladší nevěstou 
byla 19letá žena.  (ILO)

„Už známe místa, kde se naši pře-
rovští bezdomovci pohybují. Víme, 
kde přespávají i kam míří za jídlem. 
Mnohé z nich známe podle tvá-
ří i jmen,“ říká sociální pracovník 
Boleslav Buš.
Vybydlené a zdevastované objekty, 
které sociální pracovníci procházejí, 
aby lidem bez domova nabídli letáček 
„Kam v mrazu“, jsou plné odpadků, 

střepů, zmuchlaných dek a krabic 
od levných vín. „Můžeme letáky roz-
dávat bezdomovcům u marketů, to by 
bylo pro nás i jednodušší, ale my se 
chceme dostat i k lidem, kteří pře-
bývají v těchto opuštěných místech,“ 
dodává Buš. V odpoledních hodinách 
se bezdomovci většinou pohybují ně-
kde po městě, ve svých provizorních 
příbytcích se nezdržují, vracejí se tam 

až na noc. „Aspoň jim tu necháme 
informaci, že v případě nouze mohou 
využít ubytovnu Českého červeného 
kříže v ulici U Výstaviště. Tam mají 
možnost pobývat od sedmi hodin ve-
čer do osmi ráno,“ informuje sociální 
pracovnice Ivana Kapustková. V tak-
zvané sedárně, což označuje místnost 
v ubytovně s patnácti židlemi, mají 
lidé bez přístřeší možnost zdarma 

přečkat mrazivou noc u televizoru 
a s teplým čajem. Podmínkou je – 
žádný alkohol a výtržnosti. V sou-
časné době našlo v ubytovně nový 
domov 52 mužů a žen. „Aktuálně 
máme u nás plnou kapacitu, za byd-
lení naši klienti zaplatí za lůžko tři 
a půl tisíce korun,“ upřesňuje ředitel-
ka Českého červeného kříže Přerov 
Eva Mezírková Barešová.  (ILO)

Češi se v posledních letech do manželství příliš nehrnou. V loňském roce vstoupilo v Přerově do svazku manžel-
ského 150 párů, což je téměř stejný počet jako v roce předchozím. Zato před deseti lety na přerovské matrice od-
dali 221 snoubeneckých párů a před dvaceti lety (v roce 1994) uzavřelo sňatek dokonce 282 párů.

Sociální pracovníci se pravidelně před zimou zaměřují na bezdomovce, aby je seznámili, kam se mohou obrátit 
o pomoc v případě tuhých mrazů. Právě v zimě, kdy se často rtuť teploměru pohybuje hluboko pod nulou, jsou 
lidé na ulici přímo v ohrožení života.

Své ano si loni v únoru řekli v Přerově i Barbora a Ladislav Tobolíkovi.  Foto: soukromý archiv
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Inzerce A141015544

Sídliště Trávník má šanci k proměně
Podobně jako panelové sídliště 
Předmostí, kde proběhlo devět etap 
regenerace za celkem 80 milionů ko-
run, dostává šanci na proměnu také 
sídliště Trávník. Tato část města byla 
postavená převážně v 70. letech a na-
chází se v ní asi 1345 bytů. V pondělí 
15. prosince se v jídelně Základní 
školy Trávník uskutečnilo veřejné 
slyšení, kde se mohli lidé seznámit 
s návrhem studie, kterou pro město 
zpracoval architekt Aleš Putna.
„Hodláme zkrášlit lokalitu Trávník, 
kde bydlí 2838 lidí, chceme jim zpří-
jemnit bydlení. Aby to nebyla jen noc-
lehárna, ale aby se tu mohli lidé i schá-
zet a na sídlišti se nepotkávali jen 
bezejmenní obyvatelé,“ uvedl na se-
tkání Pavel Košutek, náměstek primá-
tora. Při zpracování návrhu vycházel 
architekt z výsledků ankety, kterou 
před časem v lokalitě zorganizovali 
úředníci magistrátu. „Více než polo-
vina respondentů si stěžovala na ne-
dostatek míst k parkování, dále se jim 
nelíbila kvalita městského mobiliáře, 
stav chodníků a zeleně a přivítali by 
i nová hřiště,“ zmínil  se v úvodu ar-
chitekt Aleš Putna. Na sídlišti Trávník 
je podle jeho průzkumu 350 parkova-
cích míst, dalších 50 je na hlavní sil-
nici na třídě 17. listopadu. Právě tato 
parkovací místa hojně využívají lidé 
bydlící na Trávníku. „Podle propoč-
tu bytů na sídlišti a stávajícího počtu 

parkovacích míst jsme asi na třetině 
potřebného počtu parkovacích stání,“ 
uvedl Putna. Jeho studie počítá s vy-
budováním dalších 180 až 200 stání. 
Hned několik desítek by mohlo vznik-
nout právě ve vnitrobloku bývalého 
Chemoprojektu.
Lidé, kteří na jednání přišli, se zají-
mali také o možnost výstavby parko-
vacího domu. „Výstavba podzemních 
nebo nadzemních garáží je ale velmi 
nákladná, v řádu desítek milionů ko-
run,“ vyjádřil se Putna. Do diskuse 
se zapojil i radní Jan Horký. „Mám 
zkušenost, že obyvatelé sídlišť nechtě-
jí platit za stání v parkovacím domě. 
V Brně takový stojí a parkování tam 
přijde na několik tisíc ročně,“ uvedl 
architekt Horký. Další občan pouká-
zal na problém úzkých přístupových 
cest, které jsou pro vjezd velkých aut 
nad 3,5 tuny, třeba hasičských, nevy-
hovující. „Pravidelně se stává, že nám 
při kosení trávy zdevastují chodník 
i travnatou plochu,“ zmínil se Lubomír 
Veruzáb, obyvatel Trávníku. 
Zastupitel Tomáš Tužín, který také 
v lokalitě bydlí, zase navrhoval, aby 
se nejdříve zjistilo, v jakém stavu 
jsou inženýrské sítě. „Kanalizace pod 
chodníky má více než 40 let a stává 
se, že se nám její obsah vrací do skle-
pů. Také se přimlouvám, ať se nej-
dříve zrekonstruují sítě a až potom 
chodníky,“ připojil se Veruzáb. 

Tomáši Tužínovi se nelíbila ani ně-
která navrhovaná parkovací stání, jež 
podle jeho mínění nesplňují technic-
ké ani bezpečnostní dopravní nor-
my. „Chybí mi i řešení cyklostezek 
na sídlišti,“ dodal Tužín. Největší 
diskusi rozproudila možnost vybudo-
vání takzvané propojky od parkoviště 
u Chemoprojektu na třídu 17. listo-
padu. „Propojka by mohla být jedno-
směrná a sloužila by pouze k výjez-
du z Trávníku. Auta se musí složitě 
proplétat úzkými cestami a potom 
objíždět celé sídliště, aby se dostala 
na třídu 17 listopadu,“ zazněl hlas 

zastánců propojky. Zcela protichůdný 
názor měli zase obyvatelé domu, kteří 
bydlí v těsné blízkosti jejího pláno-
vaného vybudování. „Pod okny by 
se nám zvýšila prašnost i hlučnost. 
Určitě by se nám zhoršily životní 
podmínky,“ nesouhlasili přítomní 
obyvatelé třináctipodlažního domu 
u Chemoprojektu.
Na závěr dala městská architektka 
Klára Koryčanová zájemcům mož-
nost přihlásit se do občanské poradní 
komise pro Trávník, která vznikla 
právě kvůli plánované regeneraci 
sídliště.  (ILO) 

V rámci plánované regenerace sídliště Trávník se hodně diskutovalo o vzniku takzva-

né propojky, která by jednosměrně spojila Trávník (u Chemoprojektu) s komunikací 

na třídě 17. listopadu.  Foto: Ingrid Lounová
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Nový kalendář města 
zaznamenává válečné období

Inzerce A141015477

V Městském informačním centru se 
prodávají kalendáře, které vydalo 
město Přerov. Unikátní sada kalen-
dářů – stolní, nástěnný a kapesní, 
zachycuje historický Přerov v období 
dvou světových válek. Snímky po-
skytli historici z přerovského archivu, 
některé fotografie nebyly ještě nikdy 
zveřejněné, takže v kalendáři mají 
svou premiéru. Všechny jsou ale vý-
povědí své doby. „V roce 2015 osla-
víme sedmdesáté výročí ukončení 
druhé světové války. Prostřednictvím 
kalendáře si připomínáme, že naši 
zemi zasáhly dvě světové pohro-

my, jejichž následky byly nedozír-
né. Tomuto dění se samozřejmě ne-
vyhnul ani Přerov,“ zmínil Zdeněk 
Daněk z kanceláře primátora. Fotky 
v kalendáři přinášejí třeba pohled 
na vojáky v jízdeckých kasárnách, 
pohlednice Přerova s válečným mo-
tivem, frontu na potraviny, dobový 
snímek personálu Červeného kříže, 
od jehož pořízení nás dělí rovných 
sto let, nebo německou vojenskou 
jednotku, která se v březnu roku 1939 
zastavila na Žerotínově náměstí. Sada 
kalendářů se prodává za 180 korun. 
  (RED)

Školička pro budoucí prvňáčky
Pedagogové Základní školy U tenisu zvou budoucí prvňáčky s rodiči 
do Školičky nanečisto. Učitelé si na úterý 27. ledna pro děti připravili zábavnou 
vyučovací hodinu v opravdové škole, ta začíná v 16 hodin. Děti si musejí při-
nést jen přezůvky, o pomůcky i svačinku se postarají ve škole.  (RED)

V ulicích Přerova se v prosinci obje-
vily tabule, které občany města i tu-
risty informují, že v Přerově je zave-
dený kamerový monitorovací systém. 
Mapa, která je součástí cedulí, přináší 
informace, kde jsou kamerové body 
sledující dění ve vytipovaných loka-
litách nainstalovány.  
„V Přerově máme celkem osmnáct 
míst, která jsou pod dohledem kamer. 
V mapě jsou tyto lokality označeny 
červeným bodem. Jsou tam zvýraz-
něny i zelené plochy, které nazna-
čují dosah oka kamery čili kam až 
mohou nahlédnout díky obrazov-

kám na služebně městští strážníci,“ 
říká Zdeněk Vojtášek z přerovského 
magistrátu. 
Nové tabule jsou umístěny na třech 
místech,  a  to  v  Hranické  uli-
ci  v  Předmostí,  v  Husově  ulici 
a na Žerotínově náměstí. „Chceme, 
aby byli lidé informovaní a věděli, že 
se i tímto způsobem snažíme zajis-
tit dohled nad veřejným pořádkem. 
Ostatně – zveřejnění informace o do-
hledu nám ukládá i zákon,“ konsta-
tuje ředitel Městské policie Přerov 
Omar Teriaki. Ten sám v této sou-
vislosti říká, že monitorovací systém 
se záznamovým zařízením je důleži-
tým nástrojem pro činnost městské 
policie, a to i z taktického hlediska. 
„Naposledy se nám například poda-
řilo díky kamerám odhalit skupinku 
opilých dětí, které močily na fasády, 
kopaly do výloh a obtěžovaly ko-
lemjdoucí,“ zmínil Omar Teriaki. 
Pořízení plechových tabulí přišlo 
město na 46 tisíc korun.   (RED)

Sada tematických kalendářů – Přerov v období dvou světových válek se prodává 

v Městském informačním centru v Přerově. Foto: archiv MMPr

Nové a praktické stojany na kola 
se objevily na konci roku v přerov-
ských ulicích. Celkově tu přiby-
lo dvacet držáků pro stovku kol.  
Do jejich pořízení dalo město sto se-
dmdesát tisíc korun. „Nové stojany 
máme v ulicích Mostní, Wilsonova, 
Kratochvílova, Přerovského povstá-
ní a Dvořákova. Své pevné místo 
mají také u některých základních 
a mateřských škol. Nové stojany 
jsou kvalitnější a umožní cyklistům 
bezpečnější parkování kol,“ uvedl 
náměstek přerovského primátora 
Petr Měřínský. Původní, někdy až 
desítky let staré stojany, nebyly na-
pevno ukotveny v zemi, takže mohly 

být snadno odcizeny. Těmi novými 
hned tak někdo nehne.
„V ulicích Přerova lidé narazí na cel-
kem čtyři druhy držáků na kola – jiný 
je třeba v centru města a jiný v pří-
rodní lokalitě u Laguny. Tam jsme 
vybrali dřevěný stojan, protože se 
více hodí do terénu,“ doplnil pře-
rovský cyklokoordinátor Jiří Janalík, 
který investici inicioval. 
Město Přerov cyklistiku podporuje 
dlouhodobě. Ve městě se stále budují 
cyklostezky, pravidelně se tu konají 
cyklovyjížďky i motivační soutěže 
spojené s městskou cyklistikou. Nový 
úsek cyklostezky je v plánu na nábřeží 
Protifašistických bojovníků.  (RED)

V ulicích Přerova jsou nové stojany na kola

Cedule napovědí, kde 
nás sledují kamery
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Inzerce A141013760

Postavit se na vlastní nohy a stát se 
živnostníkem nebylo vůbec snadné 
rozhodnutí. Lenka Glosová jej učinila 
před třemi lety a nelituje toho. „Měla 
jsem pět let velmi špatné životní ob-
dobí. V práci jsem byla přetížená, do-
spívaly mé tři děti, začaly mi zdravot-
ní problémy – nejdříve jedna operace 
a potom druhá – operace krční páteře, 
není divu, že se u mě objevily depre-
se. Věděla jsem, že už mě do práce ni-
kdo nevezme. Sáhla jsem si na dno,“ 
vzpomíná na špatné životní období, 
kdy byla pět let bez práce Glosová. 
Když zůstala její dcera sama s dvěma 
dětmi, začala u kočárku přemýšlet 
nad sladkostmi, které její vnučky 
tak rády mlsaly. „Ty pamlsky mi při-
šly velmi sladké a taky drahé. Kvůli 
zdravotním problémům jsem se na-
učila číst si složení potravin a příliš 
zdravé ty dobroty určitě nebyly,“ 
vzpomíná na první impulz vyrobit 
si doma vlastní kakaovou laskominu. 
Po nocích studovala, jak se čokolá-
da vyrábí a jak se temperuje. První 
pralinky tak vznikaly doma v kuchy-
ni. „Nastudovala jsem vše potřebné. 
Už jsem věděla, že čokoláda nesmí 
převýšit 50 stupňů Celsia a musí se 
chladit na mramoru, který dobře drží 
chlad. Chtěla jsem, abych se za své 
výrobky, které jsem nejdřív rozdávala 
známým, nemusela stydět,“ vypráví 

o svých začátcích, kdy její pralin-
ky jedly hlavně vnučky Kristýnka 
a Lenka. A potom se rozhodla. Než 
žadonit o práci někde na úřadě, zkusí 
to sama. Živnostenský list si vyřídila  
1. května 2012 a začala vyrábět pra-
linky a čokolády doma v kuchyni. 
Po roce si našla prostory, kde by 
mohla své výrobky prodávat. „Když 
jsem objevila obchůdek na Horním 
náměstí s klenutými stropy, bylo to 
jak ve filmu Čokoláda,“ vzpomíná 
na své začátky v obchodě. „A taky 

jsem si řekla, že když budu dobrá,  
lidé si mě najdou a kvalitu ocení.“ 
A tak se taky stalo. 
Během našeho rozhovoru se v malém 
krámku otočilo snad dvacet zákazní-
ků. Na výběr mají z různých druhů 
pralinek, ochucených tabulek čoko-
lád, z ručně malovaných čokoobrázků 
nebo kočičích jazýčků. „Pracujeme 
s kvalitní belgickou nebo italskou 
čokoládou, náplně – takzvané ga-
nache – si vyrábíme samy s dcerou. 
Nepoužíváme žádné prefabrikáty,“ 

zmiňuje Glosová, která si loni už 
otevřela i malou výrobnu, v níž pra-
cuje dcera.  Když přijde do obchodu 
zákazník a žádá si belgické pralin-
ky, Lenka Glosová mu odpoví, že 
má jen ty přerovské, ale z belgické 
čokolády, náplň je totiž její vlastní. 
„Je to obrátka, se kterou se nemůžu 
srovnat… Vlastně až po padesátce se 
můj život otočil k lepšímu. Teď už 
vím, že na nové začátky není nikdy 
pozdě,“ míní spokojená majitelka 
čokoládovny Lenka Glosová.  (ILO)

„Začít znovu můžete kdykoli, i po padesátce,“ říká podnikatelka

Ručně vyráběná čokoláda Lenky Glosové sklízí úspěch u zákazníků i v soutěžích. Foto: Ingrid Lounová

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 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 
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 jazyková škola má studium 
akreditované MŠMT!

Jak si vybrat jazykovou školu?
Posluchači denního pomaturitního studia 
mají na základě vyhlášky MŠMT po celý 
školní rok statut studenta a s ním spojené 
výhody. 

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 dru-
hé pololetí! Vypsány jsou kurzy všech 
světových jazyků a mnoha pokročilostí. 

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

Kdo z nás může říct, že má úžasně voňavou práci, která dělá lidem radost? Lenka Glosová z Přerova k nim určitě 
patří. Před třemi lety se rozhodla vyrábět kvalitní čokoládu, pralinky a další pamlsky a dnes vlastní čokoládovnu 
a její výrobky získaly certifikát Haná regionální produkt. Její sada ručně vyráběných čokolád ve formičkách na-
šich prababiček s názvem Nostalgie se stala Výrobkem Olomouckého kraje. Loni v listopadu skončila na druhém 
místě v soutěži Podnikatel a živnostník roku Olomouckého kraje.
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Máte představu, kolik vedoucích 
a účastníků akcí se za ta léta svezlo 
na vlně Dlažky?
Řeknu-li tisíce, tak to zní bombastic-
ky, ale je to pravda. Máme-li po dva-
cet pět let v průměru třicet víkendo-
vých akcí, v létě třicet táborů a řadu 
pravidelných sportovních i hravých 
aktivit, což všechno ročně zajišťují 
více než tři stovky vedoucích, pak 
se dostáváme k poměrně vysokému 
číslu. A účastníci? Hrubým odha-
dem si troufám na výsledný odhad 
okolo padesáti tisíc lidí, z nichž dvě 
třetiny byly děti a mládež a třetina 
dospělí.  

Vzpomeňte aktivity, kterým se za ta 
léta věnujete. 
Pravidelné sportovní aktivity počí-
naje softbalem a ringem přes florbal 
a cvičení při hudbě až po klasické 
sporty – volejbal a kopanou. Stolní 
hry od dětských her přes šachy, ta-
roky a scrabble až po hry náročněj-
ší. K turistickým akcím patří skvě-
lé zájezdy na hory i cyklovodácké 
akce. Nesmím zapomenout na vzdě-
lávací akce pro začátečníky i pokro-
čilé. Ani na kulturní pořady všeho 
druhu – od koncertů přes besedy až 
po speciální hravé víkendové akce. 
Vyvrcholením jsou letní tábory, kte-
ré si každý zájemce může vybrat dle 
svého zájmu. 

Které konkrétní akce řadíte mezi 
nejvýznamnější? 
Nejatraktivnější je Velké dláždě-
ní – vloni to byl už 25. ročník tur-

naje pro smíšené týmy dospělých 
ve 30 druzích sportů a her. Dále to 
je Mistrovství světa týmů v ringu – 
loni to byl již 28. ročník a zároveň 
10. ročník Mistrovství České republiky 
v tomto sportu. Nesmím zapomenout 
na Eldorádo her a soutěží pro smíšené 
týmy – loni to byl 27. ročník ve zna-
mení Boje o trůny za účasti patnácti 
týmů, první ročník jsme uspořádali 
už v roce 1985. Největší akcí pro děti 
jsou Dny hravých dětí v Michalově – 
pořádáme je už 15 let.

A jak si vedete v oblasti kulturních 
aktivit? 
Od roku 1994 do roku 2004 jsme měli 
vlastní velký klub v Předmostí, kde 
bylo každoročně přes dvacet koncer-
tů a dalších kulturních aktivit. Velké 
akce děláme od roku 1993 v Klubu 
Teplo na Horním náměstí, ale i jin-
de. Největší koncert byl s Jarkem 
Nohavicou v roce 2010 v tenisové 
hale. Ale více diváků bylo na koncer-
tech a bálech s Fleretem – naší nejob-
líbenější kapelou,  24. ledna se usku-
teční naše 25. společná akce! A loni 

proběhl již 13. ročník minifestivalu 
hudby a slova Hudboslovení. 

Patříte v Přerově k průkopníkům 
nových sportů a také k propagáto-
rům inteligentních stolních her. Kde 
na to chodíte? 
Určitě jsme byli první, kteří hráli 
v Přerově ringo, ale i první, kteří zde 
hráli florbal, talířovanou (dnes frisbee) 
i šimbal. Stejně tak jsme byli první, 
kteří zde pravidelně začali hrát softbal. 
Tyto sporty jsme poznali na různých 
setkáních aktivních sportovců před 
i těsně po revoluci. Stejně tak jsme 
zpopularizovali desítky stolních her – 
nejvíce se ujaly Scrabble, Abalone, 
Aktivity, Ubongo a teď nově Dixit.   

Kam všude se dlažkaři podívali ať 
už po Česku, nebo v cizině? A kde 
se vám líbí nejvíc?
Naši republiku máme projetou celou, 
řeky dokonce i sjeté. Kouzlu Vltavy 
i Lužnice, Znojemska i Českého 
ráje, Krkonoš i Jeseníků, Adršpachu 
i Českomoravské vrchoviny, Valašska, 
jihu Čech i dalších míst nelze odo-

lat. Do ciziny nejčastěji jezdíme 
na Slovensko, tamní hory mají pro 
nás své kouzlo. Dlouhodobě spolu-
pracujeme také s Dánskem – více než 
dvacet společných akcí hovoří za vše. 
Byli jsme několikrát i ve Francii a stá-
lo to za to. Pořádali jsme i řadu turis-
tických akcí do ciziny – do Rakouska, 
Rumunska i na Ukrajinu. Nejdále jsme 
byli ve Španělsku. A kde se mně kon-
krétně nejvíce líbí? Mám řadu oblíbe-
ných míst, ale nejoblíbenějším je náš 
vlastní tábor v Rajnochovicích. A že 
je tam fakt pěkně, to potvrzují i účast-
níci mezinárodních workcampů, kte-
ří se jich v Rajnochovicích účastní. 
Jsou to Číňané a Japonci, Korejci 
i Evropané – všichni jsou tamní pří-
rodou nadšeni.

 Co byste jako zkušený pedagog po-
radil dnešním rodičům? 
Vezměte děti a přijeďte si s nimi hrát 
na naše akce. Víkendy a tábory pro 
rodiče s dětmi, a to i od tří let, jsou 
dlouhodobě našimi účastníky skvě-
le hodnoceny. Užijete si to vy i vaše 
děti.  (ILO)

V Dlažce razí heslo: Hlavně nebuď pecivál!

Za zábavou a dobrodružstvím každoročně s Dlažkou vyráží stovky dětí. Na táborech tráví většinu času v přírodě.

 Foto: archiv Dlažka

Pětadvacet let slaví na konci ledna Klub Dlažka, jenž sdružuje děti i dospělé, kteří se rádi baví. Jeho hlavní náplní 
je smysluplná zábava – hry, sport, pobyt v přírodě a kulturní vyžití. Za ta léta se s Dlažkou bavily tisíce dětí, mno-
hé z nich jsou už rodiči. A Dlažce zůstali věrní i coby dospělí. U zrodu klubu, který vznikl dva měsíce po sametové 
revoluci, stáli Jaroslav Biolek, Pavel Mollin, Tom Komínek, Petr Kouba, Richard Kreml, Vlastík Zlámal, Petr Vařák 
a řada dalších aktivních mladých lidí. O rozhovor jsme požádali jeho předsedu Jaroslava Biolka. 
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Kreslíř Dostál oslaví padesátku  
výstavou v městské galerii

Pohádky si spisovatelka zahrála spolu s dětmi

Doprovodný program zahrne křest 
katalogu, besedu s vystavovate-
lem na téma Jak se kreslí vtip, sou-
těž o nejvtipnější text do autorovy 
kresby či hledání rozdílů o ceny. 
„Interaktivní výstava aktivně zapojí 
návštěvníka do expozice. Hodláme 
ji totiž strukturovat tak, aby se lidé 
nepřišli jen zasmát, ale museli i tro-
chu zapřemýšlet. Vše samozřejmě 
zábavnou formou,“ přiblížila kurá-
torka výstavy Lada Galová. Zábavné 
odpoledne ve čtvrtek 5. února v 17 
hodin bude jakýmsi ekvivalentem 
na Dostálovy tvořivé dílničky a kres-
lení s dětmi, které poslední roky pro-
vozuje pro mateřské a základní školy. 
„Komponovaný pořad přizpůsobí pří-

chozím, kteří se při prohlídce výstavy 
mohou zapojit do kreslení, naučit se 

tahy pro rychlokresbu, dotvářet vtip 
nebo si nechat načrtnout jednoduchou 
karikaturu,“ doplnila Galová.
Celou výstavu bude provázet sou-
těž, v jejímž finále kreslíř vyhodnotí 
nejlepší žertovný text, který doplní 
prázdnou bublinu v jeho anekdotě. 
„Výherce obdaruji svou básnickou 
sbírkou, těch jsem doposud vydal 
celkem deset a k nahlédnutí budou 
v galerii ve vitrínách,“ řekl Lubomír 
Dostál, člen České unie karikatu-
ristů. 
Kreslíř, malíř a básník Lubomír 
Dostál se narodil 14. ledna 1965. 
První kresbu na téma Perestrojka 
publikoval v roce 1988 v tehdej-
ším Novém Přerovsku, od té doby 

s redakcí spolupracuje až dodnes. 
Kromě toho kreslil pro Dikobraz, 
Moravskoslezský den, Profit, Rytmus 
života, Vlastu a další periodika. 
Sedm let vyučoval výtvarnou vý-
chovu na základních školách. První 
samostatnou výstavu na téma AIDS 
uskutečnil v roce 1989, v roce 2005 
vystavoval na přerovském zámku. 
Účastní se domácích i mezinárod-
ních soutěží v kresleném humoru, 
mj. například i v Belgii, Bulharsku 
nebo Německu. 
Vernisáž, kde bude pokřtěn Dostálův 
nový katalog kresleného humoru, se 
uskuteční v Galerii města Přerova 
ve čtvrtek 15. ledna v 17 hodin. 
 (RED)

Den pro dětskou knihu oslavili v dět-
ském oddělení přerovské knihovny 
veršovaným divadélkem. Poslední 
listopadová sobota tam patřila pohád-
kám v podání přerovské spisovatelky 
Romany Suché. Ta si spolu s dětmi 
zahrála s pomocí papírových loutek 
dvě pohádky. „S přerovskými čtenáři 
jsem se potkala už v loňském roce – 
opět u příležitosti Dne pro dětskou 
knihu. Tenkrát jsme společně malova-
li a cvičili v rytmu básniček. Pokaždé 
je to pro mě setkání velmi milé a zá-
roveň je pro mě povzbuzením do další 
práce,“ uvedla Romana Suchá, která 
už má na svém kontě deset knížek pro 
nejmenší čtenáře. Jen loni jí vyšly tři 
knížky a právě Veršované divadélko 
je jednou z nich. „Pohádkové říkan-
ky se dceři moc líbily, tak si jdeme 
její Veršované divadélko hned kou-
pit,“ zmínila Alice Rychtářová, kte-
rá se setkání v knihovně zúčastnila 
hlavně kvůli své pětileté dceři Lucii. 
Čtenáři se už teď můžou těšit na kníž-
ku Veršované kresbičky pro kluky 
a holčičky, která vyjde na jaře v na-

kladatelství Grada. Romana Suchá, 
která je profesí klinická psycholož-
ka, má letos v plánu vydat i básničky 

o zvířátkách a další díl Veršovaného 
divadélka. Další setkání s malými 
čtenáři a pohádkovými loutkami spi-

sovatelka plánuje ve středu 28. led-
na v 16 hodin v Mateřském centru 
Sluníčko.  (ILO)

Kreslený humor i ostatní umělecká tvorba přerovského karikaturisty Lubomíra Dostála zaplaví Galerii města 
Přerova od poloviny ledna na celých pět týdnů. Z nejširšího spektra témat, jež za posledních třicet let zhmotnil 
z okamžitého nápadu tužkou či tuší na malířskou čtvrtku, po pečlivé selekci vybral na 150 anekdot, které ná-
vštěvníci v galerii spatří v původních rozměrech, zvětšeninách i přetiscích na stěnách. Součástí výstavy, pořáda-
né při příležitosti Dostálových padesátin, budou i jeho grafiky, akvarely, básně, kalendáře či prostorové instalace. 

Veršované divadélko si s přerovskou spisovatelkou Romanou Suchou přišlo do dětského oddělení přerovské knihovny zahrát 

38 dětí. Foto: Ingrid Lounová
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Přerov hledá nejúspěšnější sportovce  
za rok 2014. Zasílejte nominace

Kam na Nový rok? Na nejvyšší vrchol Přerova

Vyhlašovat se budou následující kate-
gorie: Nejlepší sportovec, Nejlepší ko-
lektiv, Nejlepší mládežnický sportovec, 
Nejlepší mládežnický kolektiv, Trenér 
roku, kategorie Masters, Osobnost 
roku, Krajánek, Síň slávy, Akce roku 
a Sportovní hvězda čtenářů. Své návrhy 
na nominace posílejte na e-mail: sport.
prerovsky@denik.cz. Odborná porota 
poté vybere a do nominace zařadí ty 
nejlepší sportovní výkony.
V minulém ročníku mezi dospělý-
mi triumfoval autokrosový závodník 
Ladislav Hanák. V kategorii mládeže 
pak rychlostní kanoista Josef Havlík. 
Mezi kolektivy obhájilo své prvenství 
smíšené družstvo tenisového klubu 
Precheza Přerov, mládežníkům kra-
lovali mladší dorostenci HC ZUBR 
Přerov.
Cenu pro osobnost roku převzal kouč 
fotbalové reprezentace České repub-
liky Pavel Vrba.

Čtenářskou hvězdou Přerovského 
a hranického deníku se stal hokejista 
Mikuláš Zbořil. Krajánkem roku byl 
zvolen fotbalista Filip Novák. Cenu 
za Trenéra roku si odnesl Tomáš 
Krupa, kouč Tomáše Berdycha. 
Kategorii Masters, kde jsou vedeni 
sportovci pokročilého věku, ten-
tokrát ovládla mistryně republiky 
ve veslování na trenažérech Olga 
Fárková.
Akcí roku se stalo finále České 
ligy v americkém fotbale na hřišti 
Spartaku Přerov, které sledovalo více 
než patnáct set diváků. A do Síně slá-
vy přerovského sportu byl zařazen 
in memoriam dlouholetý předseda 
STK Českého svazu cyklistiky Petr 
Hambálek.
A kdo bude oceněný letos? To se do-
zvíme na slavnostním galavečeru, kte-
rý se uskuteční 11. března v Městském 
domě v Přerově.  (RED) 

Přerov – Který z přerovských sportovců se bude pyšnit titulem Nejúspěšnější sportovec roku 2014? Jaký oddíl 
převezme cenu pro nejlepší kolektiv? Adeptů na vítězství se zajisté najde hodně. Víte o někom, kdo si zaslouží 
být oceněn? Navrhněte osobnosti a nominace zašlete do redakce Přerovského deníku.

Na příchozí čekají na nejvyšším vr-
cholu Přerova zástupci Klubu čes-
kých turistů ze Spartaku Přerov 
s pamětním listem a razítkem do van-
drovní knížky. „Turisté k nám mo-
hou dorazit po svých nebo na kole 
či koloběžce, a když napadne sníh, 
tak i na lyžích. Loni si první vycház-
ku na čerstvém vzduchu nenecha-
lo ujít 442 lidí,“ zmínil pořadatel 
Vladimír Wnuk z Klubu českých tu-
ristů Spartaku Přerov. Lidé si mohou 
sami zvolit trasu i dobu, kdy na vrchol 
Čekyňského kopce dorazí. Buď mo-
hou jít po naučné stezce Předmostím 
až do pravěku, která je značena prá-
vě z Předmostí, nebo mohou přijít 
od Vinar či z Čekyně. Pořadatelé jsou 
na místě od 10 do 14 hodin i s malým 
občerstvením. Turisté, kteří si s sebou 
přinesou uzeninu, si ji mohou opéci 
na táborovém ohni.  (ILO)

Jak na Nový rok, tak po celý rok – tímto heslem se řídí turisté, kteří pořádají vždy první den v roce vycházku na Čekyňský kopec.

 Foto: archiv KČT TJ Spartak Přerov

Hned první den v novém roce – ve čtvrtek 1. ledna – by si turisté neměli nechat ujít příležitost vycházky na čer-
stvém vzduchu. Nenáročný výšlap na Čekyňský kopec se koná už po čtyřiadvacáté. Zúčastnit se ho mohou skal-
ní turisté, ale i mládež nebo rodiny s dětmi a psy. Cíl je u památníku věnovaného Josefu Knejzlíkovi, zakladateli 
ovocných sadů v Předmostí.

V kategorii Masters loni uspěla mistryně světa ve veslování na trenažérech Olga 

Fárková.  Foto: Ingrid Lounová
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Je libo šatičky a klobouček? Výstava představuje dětský svět a módu
V přerovském zámku je od prosince 
otevřena výstava dětských oděvů ze 
soukromé sbírky Miloslavy Šormové 
z Roztok u Prahy. Jedinečnou sbír-
ku  vytvořila  spolu  s  manželem 
Jaroslavem, prvním impulzem k je-
jímu vzniku byl objev a záchrana 
kočárku z období jejich vlastního 
dětství. Postupně vznikala rozsáhlá 
kolekce kočárků od 80. let 19. stole-
tí po konec 20. století. Veřejnosti ji 
sběratelka poprvé představila na vý-
stavě v Roztokách v roce 2004. Od té 
doby měla již 40 repríz a putuje ne-
přetržitě po Čechách. Samostatná 
výstava dětské módy měla premiéru 
před dvěma lety. Přerov je její dru-
hou zastávkou. 
Na výstavě jsou k vidění oděvy pro 
různé věkové kategorie od počátku 
20. století do konce 70. let 20. sto-
letí. „Návštěvníci mohou obdivovat 
krásu různě zdobených křestních 

souprav a zavinovaček, za zhléd-
nutí stojí chovací šatičky, dívčí šaty 
z různých materiálů a střihů se sou-
dobými botičkami, střevíčky, po-
nožkami, kloboučky a kabelkami. 
Nechybí ani chlapecká saka, kal-
hoty a šle,“ podala částečný výčet 
vystavovaných oděvů kurátorka vý-
stavy Helena Kovářová z Muzea 
Komenského. Větší prostor je věno-
ván velmi populárním námořnickým 
oblečkům pro chlapce i dívky.
Vystaveny jsou rovněž dobové školní 
tašky a aktovky, vše doplňují ukázky 
z ilustrovaných módních časopisů, 
fotografie a kresby dětí. „V jedné 
části si mohou návštěvníci zavzpo-
mínat na tepláčky, zástěrky a hračky 
z mateřské školy před 40 lety,“ infor-
movala Kovářová. Aby výstava byla 
i zábavná, připravili si její tvůrci pro 
děti i dospělé v každé z pěti místnos-
tí malý úkol. „Cílem výstavy je dát 

Část výstavy je věnovaná i oblíbenému námořnickému stylu, který se ujal už na pře-

lomu 19. a 20. století. Foto: archiv Muzea Komenského

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha s názvem Signály z vesmíru se 
původně nacházela na místě dnešního ob-
chodního centra Koloseum, nyní se nachází 
na travnaté ploše na náměstí Přerovského 
povstání. 
Výherci jsou: Zdena Reineltová, Miroslav 
Gallas a Eliška Skácelová z Prosenic

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká krém s omlazujícími 
účinky od kosmetické firmy Yves 
Rocher. Krém je určen pro denní 
péči o normální a smíšenou pleť. 
Jedná se o jeden z výrobků řady 
7.9, jenž vznikl spojením 7 rostlin 
a 9 patentů a pro omlazení pleti 
jej vyvinul výzkumný tým Yves 
Rocher.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí tato věžička? 

možnost nahlédnout do světa našich 
předků, poskytnout prostor pro vzpo-
mínky a sdílení zážitků mezi gene-
racemi. Ty mladší zveme na cestu 
do světa známého jen z rodinných 
fotek a starých filmů,“nastínila po-
slání výstavy Helena Kovářová. Z ob-
divu k práci našich předků se vyzna-
la i sama sběratelka. „Souběžně se 
sbíráním dobových kočárků jsem se 
snažila utvořit kolekci dětského odí-

vání ve 20. století. Chovám velkou 
úctu a obdiv k výrobcům v minu-
losti a především k přístupu a práci 
individuálních tvůrčích rukou. Svou 
práci, která mě nekonečně těší, před-
kládám pro vzpomínku na chvíle dět-
ství – pro většinu z nás na nejšťast-
nější období,“ zmínila sběratelka 
Miloslava Šormová. V Přerově je 
výstava ke zhlédnutí do 15. března. 
  (RED) 

Tři měsíce je v Muzeu Komenského 
k vidění výstava Zkáza z nebe – 70. 
výročí bombardování města Přerova 
a leteckých bojů nad Přerovskem, 
kterou připravili pracovníci Muzea 
Komenského v Přerově.
Vernisáž si 20. listopadu nenecha-
ly ujít desítky lidí. Mezi nimi byli 
i přímí účastníci největší letecké bi-
tvy nad Moravou, jež se udála 17. 
prosince 1944 - Hjalmar Johansson 
a Orville Hommert. „Oba američtí 
letci měli tehdy 19 roků. Jejich loň-
skou návštěvu inicioval Přerovan Jan 
Hlavačka mladší spolu se svým stej-
nojmenným otcem, a pro tuto myš-
lenku získali majitele firmy Meopta 
Paula Rausnitze. Ten celý projekt 

finančně zaštítil,“ vysvětlil jeden 
z kurátorů výstavy Zdeněk Schenk 
z Muzea Komenského.
Výstava Zkáza z nebe má vedle uká-
zek atraktivních trojrozměrných ex-
ponátů Přerovanům připomenout také 
jména, osudy a příběhy letců 15. ame-
rické letecké armády a jejich protiv-
níků na straně Luftwaffe. „Zároveň 
jsme na výstavě chtěli vzpomenout 
i jména nevinných obětí z řad ci-
vilního obyvatelstva, jejichž životy 
vyhasly v přerovských ulicích právě 
v souvislosti s leteckou válkou v zá-
věru roku 1944,“ dodal Schenk.
Výstavu mohou návštěvníci v Muzeu 
Komenského zhlédnout až do 15. 
března.   (RED)

Výstava Zkáza z nebe je 
svědectvím bojů nad Přerovem

Na snímku vlevo Jan Hlavačka z Přerova, uprostřed Alexander Guy Bosso, syn ame-

rického letce z posádky B24 a Hjalmar Johansson, přední střelec bombardéru B24.

 Foto: Zdeněk Schenk
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MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 

11. 1. Nedělní párty při dechovce, 
v 13.30–17.30 hod., hraje skupina 
MINI
18. 1. „Karneval“ – Zpíváme a tančí-
me s Míšou Růžičkovou, interaktivní 
zábavná show, v 15 hod. 
25. 1. Nedělní párty při dechovce, 
v 13.30–17.30 hod., hraje Záhorská 
kapela
26. 1. Inflagranti, turné s hostem Pepou 
Vojtkem, unikátní koncert dívčího elek-
trického smyčcového tria, slavné rocko- 
vé a popové skladby i moderní aranže 
klasických skladeb, v 19.30 hod

PLeSy V MĚSTSKéM DOMĚ
9. 1. Gymnázium Jakuba Škody, stužko-
vací ples třídy oktáva A, ve 20 hod.
10. 1. Střední zdravotnická škola Hrani-
ce, stužkovací ples 4. C, v 19 hod.
16. 1. Gymnázium Jana Blahoslava 
a SPgŠ, stužk. ples tříd oktáva A + 4. B, 
v 19.30 hod.
17. 1. Obchodní akademie a jazy-
ková škola, stužkovací ples 4. EL, 
v 19 hod. 
23. 1. Gymnázium Jakuba Škody, stuž-
kovací ples třídy 4. B, ve 20 hod. 
24. 1. XX. farní ples, ve 20 hod.
30. 1. Gymnázium Jana Blahoslava 
a SPgŠ, stužkovací ples SPgŠ  třídy 
4.  D, ve 20 hod.
31. 1. Střední průmyslová škola, matu-
ritní ples tříd E4 a L4 , v 19 hod.

Bližší informace v předprodeji MIC 
TGM  8 , tel. 581 587 711

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, Minealogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

VÝSTAVy:
do 4. 1. Vánoce na zámku. Třída ze  
17. století a empírový sál.
do 15. 3. Dětský svět a móda 20. stole-
tí. Dětské oděvy a doplňky od batolete 

ODbOR VySOKOHORSKé 
TuRISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, hvězdicový výstup na Čekyňský 
kopec, 10 km, KČT TJ Spartak Přerov, 
vede Wnuk, setkání u památníku nad 
Přerovskou roklí 10–14 hod. 
3. 1. Zimní výstup na Helfštýn, hvěz-
dicový výstup na hrad Helfštýn, do 14 
hod., 12 km, KČT SK Přerov, vede Švec, 
vlak 8.15 hod.
6. 1. Schůze, Restaurace Pivovar, pro-
mítání z akcí, 19 hod.
8. a 15. 1. Setkání na lezecké stěně 
v Prostějově, zimní příprava pro pří-
znivce via ferrat a lehkých lezeckých 
terénů, vede Götthansová, 18 hod., Zá-
kladní škola Dr. Horáka v ulici Dr. Ho-
ráka 24 v Prostějově
10. 1. Dálková jízda Potštát–Koz-
lov –pramen Odry–Velký Újezd (oběd) 
–Sobišky–Přerov, 35 km, vede Balcárek 
ml., vlak 6.01 hod.
14.–18.1. Lyžařský výlet na Jizerky–
Kořenov, jednodenní túry na běžkách, 
10–25 km, vedou Vojáček a Ludvík, 
sraz u Pensionu Karlos v Kořenově 
v 12.30 hod. 
23.–25. 1. Přechod Bílých Karpat,  
Vrbovce–Velká Javorina–Květná–Vel-
ký Lopeník–Mikulčin vrch–Troják–
Bojkovice, 48 km, vede Götthansová, 
vlak 7.24 hod. 
22.–27. 1. Lyžařský přejezd Jizerských 
hor, Jizerka, túry polehku v upravených 
stopách, vede Balcárek ml., KČT Jab-
lonec n. N., vlak 6 hod.

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 15 km, sraz v 10 hod. u soko-
lovny, vede Švec
3. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 38. roč-
ník, 12 km, vlak 8.01 hod., vede Láh-
nerová
8. 1. Moravičany–Loštice–Moravičany, 
12 km, vlak 8.06 hod., vede Švec
10. 1. Jakubčice–Dobešov–Bejchlo-
vec–Potštát, 18 km, vlak 6.01 hod., vede 
Sedláková
15. 1. Hlubočky–Marián. údolí–kolem 
Bystřice–Olomouc, 13 km, vlak 9.04, 
vedoucí přistoupí v Brodku, vede Láh-
nerová
17. 1. Orlovice–Švábenice–Ivanovice 
na Hané, 16 km, vlak 6.42 hod., vede 
Pěček
22. 1. Brodek–Citov–Tovačov, 15 km, 
vlak 8.06 hod., vede Lančová
24. 1. Přerov–Čekyně–Kokory–Bro-
dek u Přerova, 14 km, vlak 8.20 hod., 
vede Švec
29. 1. Tlumačov–kolem Moravy–Kro-
měříž, 13 km, vlak 7.44 hod., Láhne-
rová
31. 1. Brněnskou hřebenovkou Šumbera 
za vysvědčením, 18 km, vlak 7.42 hod., 
vedoucí čeká v Brně, vede Šťávová

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, setkání u památníku nad Pře-
rovskou roklí na Žernové v době 10–
14 hod.
3. 1. Lipník n. B.–Týn n.B. - Helfštýn–
Podhůra–Lipník n. B., 12 km, vlak 8.15 
hod., vede Vaculík.    
7. 1. Vycházka zimní Žebračkou, 
do 10 km, odchod 9.30 hod. sokolov-
na, vede Poláková.
10. 1. Vlakový zájezd Uherské Hra-
diště, Staré Město, návštěva památek 
a zajímavostí, vlak 7.52 hod., vede 
Dostál.
14. 1. Lhotka n. B.–Lešná–Poruba–
Hustopeče n. B.–Milotice n. B., 12 km, 
vlak 7.26 hod., vede Punčochářová.
17. 1. Stará Ves–Holý vrch–Karlovice–
Zámeček–Líšná–Domaželice, 14 km, 
bus 8 hod., vede Punčochářová.

MĚSTSKÁ KnIHOVnA

AKCe PRO DOSPĚLé: 
8. 1. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 hod. do 18 hod. 

21. 1. Přerov–Lýsky–Laguna–Přerov, 
12 km, odchod 9.30 hod. sokolovna, 
vede Vaculík.
22. 1. Členská schůze v 17 hod., salo-
nek restaurace Bečva, jsou zváni i noví 
zájemci o členství.
24. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újez-
dec–Přerov, 12 km, vlak 7.44 hod., vede 
Vaculík.
28. 1. Osek n. B.–Grymov–Kozlovice–
Přerov, 12 km, vlak 8.15 hod., vede Bar-
tošík.
31. 1. Moravičany–Loštice–Líšnice–Vy-
šehorky–Mohelnice, 17 km, vlak 8.04 
hod., vede Bartošík.

po pubertu. Velký výstavní sál a kruhový 
sál přerovského zámku.
do 1. 3. Silesia picta. Galerie přerov-
ského zámku.
do 15. 3. Zkáza z nebe. 70. výročí bom-
bardování Přerova a leteckých bojů nad 
Přerovskem. Zámecká kaple

AKCe:
22. 1. v 17.00 Opevněná města, sakrální 
památky a panská sídla Alsaska. Před-
náška Lubomíra Vyňuchala. Korvínský 
dům, jednotné vstupné 10 Kč.

MuzeJnÍ eDuKACe PRO ŠKOLy A JIné 
zÁJMOVé SKuPIny
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
Veselé příběhy ze staré školy
Pohádkové povídání o tajemstvích pře-
rovského zámku (pro mateřské a zá-
kladní školy) a Dobrodružné bádání 
o tajemstvích přerovském zámku (pro 
střední školy) 

Kontakt na tel. 725 337 426 (Kateřina 
Tomešková)

ORnITOLOGICKÁ STAnICe 
Po–Pá 8–16 hod., jindy po domluvě, 
1. 1. 2015 zavřeno

STÁLé eXPOzICe: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

AKCe: 
17. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva. Spolu se sčitateli můžete vidět za-
jímavé zimní hosty z ptačí říše. Navští-
víme kvasickou pískovnu, okolí řek 
Moravy a Rusavy, Záhlinické rybníky 
a hulínskou pískovnu. Vyrážíme od vla-
kového nádraží v Tlumačově v 8.15 
hod., předpokládaný konec je v 15–16 
hod. v Hulíně. Délka trasy je přibližně 
15 km. Nezapomeňte si s sebou vzít tep-

lé oblečení, dobrou obuv a jídlo a pití 
na celý den.
30. 1. Uzávěrka výtvarné soutěže pro 
děti na téma Kytice ve váze. Práce dětí 
je naposled možné odevzdat v pracovní 
době v ORNIS.
Informace o programech na stránkách 
www.ornis.cz

eKOPORADnA – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí, po–pá 
8–16 hod.
MyKOLOGICKÁ PORADnA – po–pá 
8–16 hod.

HRAD HeLFŠTÝn
3. 1. Novoroční výstup na hrad – hrad 
je pro veřejnost otevřený od 8 do 15 
hodin.
V lednu je Helfštýn pro veřejnost 
uzavřen.



19. 1. Začíná PC kurz pro začátečníky, 
kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí od 13 do 14.30 hod. v cent-
ru SONUS, Palackého 17. Cena kurzu 
je 450 Kč. 
21. 1. Plavání. Sraz v bazénu v 14.50 
hod.
22. 1. Začíná kurz Angličtina pro senio-
ry – vždy ve čtvrtek od 10.15 do 11.15 
hod. Cena za hod. 75 Kč. 
26. 1. Rukodělná činnost: keramický 
svícen, 10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem – kaž-
dý čtvrtek
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.
Na PC kurz a angličtinu je nutné se při-
hlásit: M. Krejčířová tel. 777 729 521 
nebo 581 209 298.

15ServiS

MATeřSKé CenTRuM SLunÍČKO
SOKOLSKÁ 26

20. 1. Miniškolka – příprava dětí 
do školky, od 9 hod.
28. 1. Veršované divadélko s autorkou 
dětských knížek Romanou Suchou, za-
čátek v 16 hod.

KnIHKuPeCTVÍ MezI SVĚTy

16. 1. Povídání o Austrálii s Tomášem 
Kaštilem, začátek v 17 hodin. Rezervace 
míst na tel. 731 116 622 nebo na e-mailu 
mezisvety@email.cz

LOuTKOVé DIVADLO SOKOL
 PřeROV

11. 1. O zlém sněhuláku Sněhuráku
18. a 25. 1. Kašpárkův první krok do ži-
vota
Začátky představení vždy ve 14 a 16 
hod.

SeTKÁVÁnÍ SenIORŮ SPOLu

CenTRuM SOnuS, PALACKéHO 17A
8.1. Výlet do Záhlinic na výstavu Anděl-
ské Vánoce. Sraz na vlakovém nádraží 
v 9.35 hod. Odjezd vlaku 9.44 hod. 
Předpokládaný návrat 13.30 hod. 
12. 1. Léčivé houby od jara do zimy – 
Olga Župková, 10.15 hod.
12. 1. Praktické cvičení paměti,  
11.15 hod.
14. 1. Kavárna pro seniory: Patagonie – 
Jaromír Novák, od 16 hod.
15. 1. Vycházka s trekingovými holemi: 
Podél Bečvy. Sraz v 10.15 hod. v SO-
NUSU. Předpokládaný návrat 12.30 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. 
19. 1. Povídání s psychologem – 
PhDr. Jana Gebauerová, 10.15 hod.
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dětský
bazén

50m bazén, pára,
whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný vchod

Pondělí 9–13
6.15–7.30

9–13
6.15–7.30

9–13
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
aquaaerobik 

19–19.45
15–21

muži
13–21

Čtvrtek 18 –20
6.15–7.30

9–11
18–21

6.15–7.30
9–11

18–20
18–21

ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

9–12
14–21

6.15–7.30
9–12

14–20

imobilní
14–16

15–21
muži
15–21

Sobota 10– 20 10–20 17–18 10–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

VÝJIMKY (jak se plave ve vyznačený den):

čtvrtek 1. 1. zavřeno

pátek 2. 1. 10–20 10–20 17–18 10–20
společná

10–20

sobota 24. 1. 10–19 10–19 12–13 10–19
v párech

10–20

sobota 31. 1. 10–12 10–12 10–18
společná

10–20

SVČ ATLAS A bIOS

Výtvarná soutěž pro děti Lední medví-
dek – ATLAS
5. 1. uzávěrka 1. kola fotosoutěže Pří-
roda kolem nás – BIOS
Fotosoutěž Chráněná území Olomouc-
kého kraje – BIOS

12., 19., 26. 1. Počítačový kurz Základy 
ovládání PC, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 9 do 11 hod. 
12., 19., 26. 1. Počítačový kurz LibreOf-
fice (bezplatné textové editory), učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16 do 18 hod. 
14. 1. Cestopisná přednáška Hany Ko-
pečné Nebojte se Maroka!, sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod. 
15. 1. Přednáška Používáme tablet s Pav-
lem Cimbálníkem, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 16 hod. 
16., 23., 30. 1. Počítačový kurz Pracuje-
me s internetem, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 9 do 11 hod. 
20. 1. Přednáška Matematika a život 
se Stanislavem Trávníčkem, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod. 
26. 1. Kulturní akademie knihovny 
na téma Květy – nejdéle vycházející 
časopis na světě, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 13 hod. 
27. 1. Slavnostní ukončení VU3V, Mer-
vartova síň Muzea Komenského v Pře-
rově, od 15 hod. 
27. 1. Přednáška z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod. 

AKCe PRO DĚTI: 
6. 1. Tvořivá dílna – větrné balonky, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od  
14 hod. 
15., 29. 1. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBox), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod. 
8., 15., 22., 29. 1. XBox (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod. 
10. 1. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, od 9 hod. 

AKCe V MÍSTnÍCH ČÁSTeCH: 
9. 1. Beseda se spisovatelkou Klárou 
Janečkovou – Henčlov, klub seniorů 
(budova MŠ, 2. patro), od 17 hod. 
8., 15., 22., 29. 1. Tvořivá dílna – pletení 
košíků z papírových ruliček, Kozlovi-
ce, od 16 hod. 
15. 1. Tvořivá dílna – veselý sněhulák, 
Čekyně, od 16 hod.

DuHA KLub DLAŽKA

2. 1. Ponovoroční hrátky v Klubu Dlaž-
ka pro děti
14. 1. Hop Trop – odložený koncert 
folkové kapely v Klubu Teplo. 
19.30 hod.
23.–25. 1. Oslavy 25 let Klubu Dlaž-
ka:
23. 1. Po stopách Dlažky, velká večerní 
orientační soutěž pro dvojice i trojice 
v Přerově, začátek v Klubu Dlažka, 
19–22 hod.
24. 1. Maškarní taneční v Klubu Teplo 
pro děti a mládež. 14–17 hod. 
24. 1. Slavnostní lampioňák k 25 letům 
Dlažky – u majáku v 17.30 hod. 
24. 1. Slavnostní večer k 25 letům 
Dlažky! 
  18 hod. Slavnostní zahájení a zdra-
vice, 

  19 hod. Duo Juyos a poté vystoupení 
oslavných divadelních kousků Dlaž-
kařů 

  20.15 hod. VHS Přerov 
  21 hod. Fleret – k tanci i poslechu 
  23 hod. Diskotéka – DJ Tusom + hu-
dební jamsession  

29. 1.–1. 2. Zimní rodeo – pro dospělé 
a rodiče s dětmi na Domašově

DuHA KLub RODInKA

20. 1. Jak pochopit sebe a své dítě? – 
přednáška o nové typologiii osobnosti 
(vektorová psychologie) s Bc. Jevgenijí 
Podlouckou, v 16–19 hod.

PRAVIDeLné AKCe 
PO: Tvořivý kroužek pro děti od 4 
let,16–18 hod.
ÚT: Orientální tanec pro malé slečny 
od 4 let, 16–17 hod.
ÚT: Eldovy hry pro mládež od 13 let 
(impro, geocashing, stolní hry, Dračí 
doupě), 17–19 hod.
ST: Hravá angličtina, pro děti 3–6 let, 
16–16.45 hod.
ST: Cvičení pro nejmenší, děti 3–15 
měsíců, 14.15–15.45 hod.
ST: Hudebně dramatické chvilky, pro 
děti 3–6 let, 17–17.45 hod.
ČT: Tělocvičení pro rodiče s dětmi od 2 
let, tělocvična ZŠ Želatovská, 17–18 
hod.
ČT: Klub přátel ekologie, hudby a příro-
dy pro mládež a dospělé, 18.30–19.30 
hod. 
PÁ: Montehrátky pro batolata, 9–11 
hod.
PÁ: Pohybové hry s míčem pro před-
školáky, děti od 4 let, tělocvična ZŠ 
Želatovská, 16–17 hod.
Veškeré informace na www.rodinka.cz 
nebo na tel. 777 821 943.

Výtvarná soutěž Namaluj přírodu – 
BIOS
30. 1. otevřená soutěž v Člověče, ne-
zlob se! – ATLAS, přihlášky předem 
do 22. 1.
30. 1. výroba koček z recyklovaných 
materiálů – ATLAS
PÁTeČnÍ KeRAMICKé HRÁTKy,  
ATLAS, vyjma prázdnin od 15 do 17 
hod., přihlášky předem
SObOTnÍ KeRAMICKé HRÁTKy,  
ATLAS, liché týdny (vyjma prázdnin) 
od 8 do 11 hod., přihlášky předem



16 kino/galerie

Poznat africkou výtvarnou kulturu 

kmene Kisi mohou návštěvníci, kteří 

se přijdou v lednu podívat do galerie 

Mezi Světy. Za zhlédnutí stojí prodej-

ní výstava sošek a dalších etnických 

výrobků z Keni. Umělecké předměty 

vyráběli kameníci kmene Kisi z ob-

lasti vesnice Tabaka. Tato oblast je 

jediným místem v Keni, kde se těží kámen mastek, ten se dále ručně zpracovává 

a vyrábějí se z něj dárkové předměty – misky, sošky amulety, jež jsou známé ne-

jen v Africe, ale i v Evropě.

Ručně malované textilní taš-

ky pražské výtvarnice Jitky 

Michalcové mají svůj typický 

rukopis, stejně jako její oděvy, 

přehozy, ubrusy nebo polštáře. 

Na Trafačce jsou z autorčiny dílny 

k vidění její přírodní tašky a ka-

belky, převážně lněné a bavlně-

né, které výtvarnice sama barví 

a zdobí malovanými obrazci. V oblibě má hlavně zvířecí motivy, charakteristické 

jsou její kresby ptáků na vysokých nohách nebo usmívající se psi, sloni či kočky, 

nebrání se ani rostlinným nebo abstraktním kresbám.

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

traFaČKa – KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Do 10. ledna je v galerii k vidění výstava vel-

koplošných fotoobrazů 57dní na cestě kolem 

světa. Od 15. ledna patří výstavní prostory kres-

líři Lubomíru Dostálovi, vernisáž se uskuteční 

ve čtvrtek 15. 1. v 17 hodin. K vidění bude kres-

lený humor přerovského karikaturisty, ale i jeho 

grafiky, akvarely, básně, kalendáře či prostorové 

instalace. Návštěvníci v galerii spatří přes 150 

anekdot v původních rozměrech, zvětšeninách 

i přetiscích na stěnách. Součástí výstavy bude 

i beseda s vystavovatelem ve čtvrtek 5. února 

v 17 hodin na téma Jak se kreslí vtip či soutěž 

o nejlepší žertovný text, který doplní prázdnou bublinu v Dostálově anekdotě.

Po skončení souborné výstavy můžete v dru-

hé polovině ledna navštívit výstavu, která 

vznikla ve spolupráci se Státním okresním 

archivem a Muzeem Komenského. Výstava 

s názvem Od lovců mamutů k cihle, s podtitu-

lem Osud světoznámé archeologické lokality 

Předmostí a příběh hrobu, který ji proslavil, 

bude mít dvě části. První výstavní okruh 

přiblíží stavební vývoj původně hanácké 

vesnice Předmostí do dnešní podoby pane-

lové uniformity. Tuto část výstavy budou 

doprovázet některé zajímavé fotografie z Památní knihy obce Předmostí. Druhá 

část představí Předmostí jako archeologickou lokalitu, kterou na konci 19. stole-

tí proslavil nález největšího hrobu lovců mamutů. Zároveň se také seznámíte se 

vzrušující objevitelskou dobou českých badatelů i se zánikem lokality při těžbě 

cihlářských surovin.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

1. 1. v 15.00 SněhOvÁ KrÁlOvna 3D 
1. 1. v 17.00 exODuS: BOhOvé a KrÁ-
lOvé 3D (dabing) 

1.–4. 1. ve 20.00 BurÁcení, republi-

ková premiéra 

2.–3. 1. v 17.30 hODinOvý Manžel 

4. 1. v 17.30 BurÁcení 
5.–6. 1. v 17.30 ODpaD 

5. 1. ve 20.00 hOBit: Bitva pěti ar-
MÁD 3D, titulky 

6. 1. ve 20.00 hOBit: Bitva pěti ar-
MÁD 3D, dabing 

7. 1. v 17.00 hOBit: Bitva pěti ar-
MÁD 2D, dabing 

7. 1. ve 20.00 SOuDce, Klub 

8.–11. 1. v 17.30 SeDMý Syn 3D, repub-

liková premiéra,český dabing

8.–11. 1. ve 20.00 FOtOgraF, republi-

ková premiéra 

12.–13. 1. v 17.30 FOtOgraF 

12.–13. 1. ve 20.00 SeDMý Syn 3D, čes-

ký dabing 

14. 1. v 17.30 SeDMý Syn 2D (titulky) 

14. 1. ve 20.00 SaMa nOcí tMOu 

ARTkino 

15.–16. 1. v 17.30 FOtOgraF 

15.–16. 1. ve 20.00 96 hODin: 
zúČtOvÁní, republiková premiéra 

17.–18. 1. v 17.30 96 hODin: zúČtOvÁní, 
republiková premiéra

17.–20. 1. ve 20.00 FOtOgraF 

19.–20. 1. v 17.30 S lÁSKOu, rOSie 

21. 1. v 17.30 FOtOgraF 

21. 1. ve 20.00 Sex v paŘíži, Dámský 

večer 

22.–24. 1. v 15.00 velKÁ šeStKa 3D, 

republiková premiéra  

22.–23. 1. v 17.30 BaBOvŘeSKy 3, re-

publiková premiéra  

22.–23. 1. ve 20.00 hacKer, republi-

ková premiéra 

24.–25. 1. v 17.30 hacKer 

24.–25. 1. ve 20.00 BaBOvŘeSKy 3 

26.– 27. 1. v 17.30 BaBOvŘeSKy 3 

26.– 27. 1. ve 20.00 hacKer 

28. 1. v 17.30 intiMity BIOsenior 

28. 1. ve 20.00 intiMity BIOsenior 

29.–30. 1. v 17.30 MOrtDecai: 
granDiózní pŘípaD, republiková 

premiéra 

29.–30. 1. ve 20.00 SlíDil, republiko-

vá premiéra  

31.–1. 2. v 17.30 SlíDil 

31.–1. 2. ve 20.00 KóD enigMy 

BiJÁSeK
4. 1. v 15.00 SněhOvÁ KrÁlOvna 2D
11. 1. v 15.30 tuČnÁci z MaDagaSKaru 
3D 

18. 1. v 15.30 paDDingtOn 

25. 1. v 15.00 velKÁ šeStKa 3D
zMěna prOgraMu vyhrazena
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