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NOVOROČNÍ POZDRAV

Ani první den v roce turisté nezahálí

Z PŘEDMOSTÍ, Vinar nebo Čekyně si to namíří lidé 1. ledna nového roku na  Čekyňský kopec. Letošní ročník je v pořadí už osmadvacátým.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová 

Na Nový rok rozsvítí 
oblohu ohňostroj 
Novoroční ohňostroj rozsví-
tí oblohu nad Bečvou v úterý 
1. ledna úderem 18. hodiny. 
Pokud řeka nezamrzne, tak 
se tisíce světel budou zrcadlit 
na její hladině. Nejlepší podí-
vaná bude od hradeb. „Oh-
ňostroj potrvá asi deset minut 
a má tři tematické celky. 

První – Cesta za štěstím, to je 
taková retro pasáž, část nazva-
ná Sny je příjemně poklidná 
a poslední – Láska v pohybu, 
bude velmi dynamická,“ na-
stínil ohněstrůjce Pavel Novák. 
Příznivci muziky přerovské 
Synkopy mohou přejít na 
náměstí TGM, kde o půl sedmé 
začíná koncert této známé 
skupiny.  (ilo)

Vážení Přerované,
přeji vám šťastný vstup do roku 
2019, nechť vám po celý rok 
slouží zdraví a provází vás spo-
kojenost.

Rok, do něhož jsme právě 
vstoupili, bude pro Přerov vý-
znamný především dopravními 
stavbami, které se začnou re-
alizovat. V budoucnu je zcela 
jistě oceníme, teď nám ale – 
a to říkám na rovinu – budou 
tak trochu k zlosti. Přinesou 
omezení, která Přerov zpoma-
lí… Věřte ale, že jen dočasně. 
Až se podaří očekávané stav-
by dobudovat a propojit, situ-
ace se výrazně zlepší.  Proto 
vás tímto prosím o trpělivost 
a shovívavost. Ostatně, špat-

nou náladou stavby stejně ne-
uspíšíme.

V roce 2019 chceme realizo-
vat celou řadu investic a akti-
vit. Jejich výčet je dlouhý a za-
jímavý. Budu rád, když se bu-
dete o dění v Přerově zajímat, 
uvítám vaše aktivní náhledy 
na věc, vaše nápady a připo-
mínky. Proto si vás dovoluji 
pozvat na moje první setkání 
s občany, které se uskuteční 
v pondělí 21. ledna od čtyř hodin 
v Galerii města Přerova. Tato 
setkání se budou pravidelně 
opakovat. Tam se můžete „z očí 
do očí“ zeptat na všechno, co 
vás zajímá.

A na závěr mi ještě dovol-
te doušku, která se týká roku 

končícího devítkou. Numero-
logové říkají, že devítka je vel-
korysá a ztělesňuje ušlechtilé 
ideály lidství. Její jedinečnost 
podtrhuje to, že ať číslo devět 
vynásobíte jakýmkoli jiným 
číslem, při dalším sčítání do-
stanete opět devítku. A já vám 
přeji, ať se stejně jako devítka 
násobí i vaše radost ze života.

Váš primátor Petr Měřínský

Provětrat si hlavu a vyšláp-
nout si na nejvyšší vrcholek 
v okolí – tím se řídí spousta 
Přerovanů a nový rok začíná 
aktivně na Čekyňském kopci. 

První turisté se scházejí u pa-
mátníku zakladatele Knejzlí-
kových sadů už kolem desáté 
hodiny, kde na ně se štampr-
ličkou na zahřátí čekají orga-

nizátoři novoročního výšlapu 
z Klubu českých turistů TJ 
Spartak Přerov. 

„Loni za námi dorazilo 670 
lidí, ale bývají i účastnicky 

početnější roky, hodně vždy 
záleží na počasí,“ zmínil jeden 
z organizátorů akce Stanislav 
Dostál.  (ilo)

Více na straně 3 
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Roční poplatek za smetné se zvedne o padesát korun
  Poplatky za smetné se v Přerově v roce 2019 zvýší ze stávajících 650 korun na 700 korun na občana. Na prosincovém jednání o tom 

rozhodli přerovští zastupitelé. Poplatky za svoz, třídění a likvidaci komunálního odpadu se zdražují kvůli nárůstu množství odpadu, častějším 
svozům popelnic a také kvůli nekázni některých občanů, kteří odkládají nepotřebné věci z domácností ke kontejnerům. Poplatky za odpad se 
naposledy v Přerově navyšovaly v roce 2013 z pěti set na 650 korun. 

Hlasování o poplatcích před-
cházela na jednání zastupitelů 
dlouhá diskuze, s padesátiko-
runovým navýšením nesou-
hlasila hlavně opozice. „Jsem 
proti navyšování poplatku. 
Město není schopno vymáhat 
dluhy od neplatičů a jde ces-
tou, že zdražuje těm slušným. 
Pokud zvýšíme poplatky, tak 
to bude lidi demotivovat, aby 
třídili,“ argumentoval Libor 
Slováček (Za prosperitu Pře-
rova a jeho místních částí). 
Zastupitel Josef Nekl pozna-
menal, že se v roce 2019 bude 
v parlamentu projednávat 
nový zákon o odpadech, a do-
poručil počkat, až co přinese. 

„Přerov patří v cenách 
za poplatky mezi špičku v re-
publice. Měli bychom zacho-
vat 650 Kč a peníze na odpady 
hledat jinde,“ řekl Josef Nekl 
(KSČM). Radní Petr Vrána 

(ANO) přiznal, že je to nepo-
pulární opatření, ale ekono-
mická situace si to žádá. „Je to 
politická odpovědnost. Kdy-

bychom k tomu nepřistoupili, 
tak na odpadové hospodář-
ství budeme doplácet třeba 
30 milionů. Pak budeme oře-

závat jiné akce, třeba škol-
ní hřiště,“ zaznělo v disku-
zi od Petra Vrány. Podpořila 
ho i jeho stranická kolegyně 
Lada Galová, která doplni-
la, že se jedná o minimální 
zvýšení. „Padesátikoruna je 
marginální záležitost pro kaž-
dou rodinu. Padesátikoruna 
je mince, takže diskutujeme 
o drobných,“ zmínila Galová. 
K argumentaci s minimálním 
dopadem na rozpočet domác-
ností se připojil i Tomáš Dostal 
(KDU-ČSL). „Koalice nejá-
sá kvůli zvyšování poplatku, 
ale v roce 2013 jsme jej zvýšili 
o 150 korun, to bylo o 30 pro-
cent, teď by to bylo 7 procent,“ 
dodal. Pro navýšení poplatku 
za smetné na 700 korun zvedlo 
ruku 18 zastupitelů. Poplatky 
bude možné hradit stejně jako 
v minulých letech od ledna 
a nejpozději do června.  (ilo)

NÁKLADY ZA LIKVIDACI odpadu prodražuje i nekázeň některých lidí, kteří odkládají 
nepotřebné věci ke kontejnerům a neodvážejí je do sběrných dvorů. Foto: Ingrid Lounová

Novým radním se stal sportovec Jaroslav Hýzl
 Novým přerovským radním se po odstoupení Marka Dostála (ODS) stal jeho spolustraník, 49letý 

Jaroslav Hýzl. Marek Dostál rezignoval na funkci radního kvůli obžalobě ze sexuálního nátlaku na svou bý-
valou zaměstnankyni.  Na prosincovém zastupitelstvu vystoupil se svým prohlášením, že nadále zůstává 
zastupitelem města a hodlá očistit své jméno. 

Nový radní Jaroslav Hýzl má 
49 let a je v Přerově známým 
triatlonistou, je majitelem 
a ředitelem přerovské pla-
vecké školy a zároveň se stal 
také jednatelem nové měst-
ské společnosti Sportoviště, 
která má ve své správě zimní 
stadion i s hotelem, plavecký 
bazén v Přerově, letní koupa-

liště v Penčicích a městskou 
sportovní halu. „Z patnáctého 
místa na kandidátce jsem byl 
občany vynesen do zastupi-
telstva a stal jsem se i radním. 
Budu se snažit, aby mé člen-
ství bylo plnohodnotné a ne-
byl jsem v radě jen do počtu,“ 
zmínil na prosincovém zastu-
pitelstvu Jaroslav Hýzl.  (ilo) 

Zastupitelé 
se sejdou až v únoru
V lednu se přerovští za-
stupitelé ke svému jednání 
nesejdou. Další jejich zase-
dání se uskuteční v pondělí 
25. února ve 14 hodin 
v Městském domě.  (red) 

Programové prohlášení 
Rady města Přerova na 
léta 2018-2022 si mohou 
zájemci přečíst na webo-
vých stránkách města 
v sekci samospráva – 
rada města. 

Primátor se setká 
s občany
První setkání nového pri-
mátora Přerova Petra Mě-
řínského s občany se usku-
teční v pondělí 21. ledna 
od 16 hodin v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. 
Petr Měřínský tak navazuje 
na svého předchůdce Vla-
dimíra Puchalského, který 
založil tradici setkání s Pře-
rovany Z očí do očí. Zájemci 
se tak mohou prvního muže 
radnice zeptat na vše, co je 
zajímá a souvisí s chodem 
města, nebo mohou přednést 
své kritické postřehy.   (ilo)

Škodovu ulici čeká ještě letos parková úprava
Téměř třímilionová investice 
letos čeká Škodovu ulici. Před-
pokládané náklady v hodnotě 
dva miliony 800 tisíc korun za-
jistí revitalizaci této části měs-
ta, která po zbourání bytových 
domů v roce 2016 stále zůstala 
nehostinným územím. Na de-
molici domů v romském ghet-
tu získalo město státní dotaci, 
a proto je nutné splnit i další 
podmínku této fi nanční podpo-
ry, která je podmíněna do tří let 
také úpravou lokality. „Území 
o rozloze pět tisíc metrů čtve-
rečních čeká obnova spočívající 
především v zatravnění, sado-
vých úpravách, ale i v nákupu 

nových laviček či odpadkových 
košů. Zmíněné zásahy mají vy-
lepšit prostředí pro pěší, kteří 

tudy chodí na nádraží,“ infor-
movala Ivana Pinkasová z pře-
rovského magistrátu.  (ilo )

JAROSLAV HÝZL se v prosinci stal 
novým radním místo Marka Dostála, 
který odstoupil.  Foto: Ingrid Lounová 

NA UPRAVENÉ travnaté ploše přibudou lavičky a odpadkové koše.   Foto: I. Lounová
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Vánoční sbírka končí 6. ledna
Po celou dobu konání sbírky – 
od začátku adventu až do Tří 
králů – mohou lidé projevit 
dobrou vůli a střádat do poklad-
ničky pod vánočním stromem 
peníze pro denní stacionář Spo-
lusetkávání Přerov, který slouží 
mentálně postiženým lidem. 
Kasička je umístěna na prvním 
sloupu veřejného osvětlení, nej-
blíže ke stromu. „Stacionář má 
od letošního roku nové bezba-

riérové úpravy sociálního záze-
mí, zbudovala se tam schodiš-
ťová plošina a opravila střecha. 
Teď je třeba prostory dovybavit 
novými podlahovými krytina-
mi, nábytkem na úschovu obu-
vi, policemi a podobně. Výtěžek 
bude použit právě na tyto inves-
tice, popřípadě na zakoupení 
výkonného vysavače,“ uvedla 
Jitka Piekutowská z přerovské-
ho magistrátu.  (lech)

Novinkou letošního výstupu je pěškobus.
Jdete po svých, ale podpoříte dobrou věc

  Pěšky, na kole, na běžkách nebo třeba na koni přijíždějí na Čekyňský kopec na Nový rok lidé z Přerova 
i jiných míst. Novoroční výšlap už má svou tradici a turisti se řídí známým rčením - jak na Nový rok, tak 
po celý rok. Na kopci nad Přerovem si tak přátelé popřejí do nového roku a stvrdí to štamprlí ohnivého 
moku nebo horkého čaje. Letos si mohou zájemci poprvé koupit prostřednictvím DMS jízdenku pěškobu-
sem. A i když 14 zastavení absolvují po svých, podpoří tak obnovu Knejzlíkových sadů.

Organizátoři Novoročního vý-
stupu na Čekyňský kopec už 
zažili počasí, kdy bylo hodně 
pod bodem mrazu i téměř de-
set stupňů nad nulou.  V úterý 
1. ledna budou u Knejzlíkova 
památníku od 10 do 14 ho-
din. „V některých letech nám 
i pršelo, v jiných sněžilo nebo 
tu byla mlha, že bylo vidět 
sotva na pár kroků, ale byly 
také ročníky s nádhernou ji-
novatkou,“ zavzpomínal Sta-
nislav Dostál z Klubu českých 
turistů Spartaku Přerov. Ten 
už několik let spolupracuje 
i se spolkem Predmostenzis, 
který se stará o přírodu v okolí 
Knejzlíkových sadů, kudy vý-

šlap na Čekyňák vede. Právě 
členové spolku Predmosten-
zis první den v novém roce 
na kopci udržují oheň, aby se 
lidé mohli zahřát nebo si opéct 
špekáček či klobásu. 

Novinkou je letos Pěškobus 
se 14 zastávkami. „Na označ-
nících s plánkem, jízdním řá-
dem a informacemi o lokalitě 
se lidé dozvědí, jak cestovat 
P ěškobusem za zajímavostmi 
Knejzlíkových sadů. Cestují-
cí si mohou zakoupit jízdenky 
formou DMS zprávy odesla-
nou z mobilního telefonu,“ 
vysvětlil Libor Pokorný ze 
spolku Predmostenzis. Jízden-
ky zaslané formou DMS jsou 

buď za 30, 60, nebo 90 korun. 
V případě, že cestující s plat-
nou jízdenkou zkontroluje „re-
vizor“, dostane od něj dárek. 
„Samozřejmě, že zakoupení 
jízdenky je zcela dobrovol-
né, peníze poslouží na údržbu 
Knejzlíkových sadů, kde redu-
kujeme dřeviny, sečeme trávu 
a roubujeme mladé stromky,“ 
popsal Pokorný.

Pokud chcete podpořit ob-
novu Knejzlíkových sadů, 
můžete si zakoupit jízdenku 
na pěškobus, což znamená 
poslat na telefonní číslo 87 777  
SMS ve tvaru DMS PESKOBUS 
30 nebo DMS PESKOBUS 60 
nebo DMS PESKOBUS 90.   (ilo)

NA ČEKYŇSKÉM KOPCI se 1. ledna už tradičně rozhoří také táborák, kde si mohou zájemci opéci špekáček.     Foto: Ingrid Lounová

KAM VEDOU VAŠE 
PRVNÍ KROKY 
V NOVÉM ROCE?

Saša Salachov

Za každého počasí chodíme 
s rodinou na Čekyňský kopec 
a večer se půjdeme podívat 
na ohňostroj.

Text a foto: Ingrid Lounová

Nejdříve si dopřeju relax a po-
tom vycházku do přírody, 
abych načerpal nové síly pro 
další extrémní výzvy.

Tradičně chodíme na Čekyň-
ský kopec, doufáme, že ne-
bude hodně bláta a že se tam 
setkám s přáteli.

Eva Zehnalová

Otakar Bujnoch

Chodíme s rodinou a přáteli 
na Čekyňský kopec. Potkáme 
se tam s dalšími přáteli, pro-
tože turisti mají známé všu-
de. Ťukneme si tam společně 
štamprličkou a doufáme, že 
ten nastávající rok bude lepší.

 Pavlína Jiskrová

Naše první kroky vedou k do-
movu, protože se z Vánoc 
a silvestra vracíme domů 
z chalupy na Malé Morávce. 

Zdeněk Gibl11 775 korun získal primátor 
města Petr Měřínský společ-
ně s hejtmanem Olomouckého 
kraje Ladislavem Oklešťkem za 
prodej vánočního punče. Pře-
rované, kteří si jej 8. prosince 
na Masarykově náměstí od po-
litiků koupili, přispěli na dob-
rou věc, konkrétně na Svaz 
tělesně postižených. Výtěžek 
z této akce předal primátor Petr 
Měřínský vedoucí přerovské 
organizace svazu Evě Divinové.
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Populace stárne, průměrný věk Přerovana se zvýšil na 45 let
  Trend úbytku obyvatel v Přerově pokračuje. Loni se z našeho 

města odstěhovalo 793 lidí. V Přerově a jeho místních částech nyní 
žije 42 991 obyvatel, přičemž žen je více, a to 22 338 (statistika 
z 10. prosince 2018). Průměrný věk Přerovana činí 44,76 roku, před 
dvěma lety to bylo o rok méně . 

Úbytek obyvatel je dlouho-
dobá záležitost, rok od roku 
se počet lidí žijících v Přero-
vě mírně snižuje. Před dvěma 
lety mělo město na Bečvě o 690 
obyvatel více, před deseti lety 
v Přerově žilo 47 373 lidí a před 
dvaceti téměř padesát tisíc 
obyvatel. „Nejlidnatější místní 
částí je Předmostí s 4224 oby-
vateli a naopak nejméně jich je 
k trvalému pobytu přihlášeno 
v Lýskách, tam žije 194 oby-

vatel,“ sdělila Milena Klímová 
z ohlašovny pobytu přerov-
ského magistrátu. Trvalý po-
byt na ohlašovně přerovského 
magistrátu má v občanském 
průkazu zapsáno 2463 lidí, což 
je údaj srovnatelný s předcho-
zím rokem, kdy bylo toto číslo 
pouze o jednoho člověka vyš-
ší. Dětí do 15 let žije v našem 
městě téměř šest tisíc, lidí nad 
80 let je 2250 a dva lidé jsou 
více než století.  (ilo) KE KONCI minulého roku žilo v Přerově téměř 43 tisíc obyvatel.  Foto: Ingrid Lounová

Příjmy města se zvýšily, bude hospodařit téměř s 918 miliony
 Město Přerov bude v roce 2019 hospodařit s přebytkovým rozpočtem ve výši 917 milionů 915 tisíc korun. Zastupitelé města jej schválili 

na svém prosincovém zasedání. Přebytkovým je rozpočet proto, že část fi nančních prostředků roku 2019 ve výši 26 milionů 642 tisíc bude 
použita ke splacení jistiny úvěru přijatého v minulých letech k fi nancování investičních akcí.

Příjmová část rozpočtu statu-
tárního města Přerova na rok 
2019 je sestavena na základě 
očekávané skutečnosti roku 
2018 s přihlédnutím k aktuál-
ním změnám pro rok 2019. 
„Vzhledem k tomu, že ekono-
mika vykazuje i nadále růst, 
bylo možné navýšit daňové 
příjmy oproti schválenému roz-
počtu na rok 2018 o 10 procent,“ 
informovala náměstkyně pri-
mátora Hana Mazochová (ANO).

Nejvíce se na tom podílí ná-
růst u daně z přidané hodnoty, 
a to 42 miliony korun. „Vý-
znamné navýšení je také vy-
kázáno u daně z příjmů fyzic-
kých osob placené plátci, a to 
ve výši 26 milionů,“ doplnila 
Hana Mazochová.

Nedaňové příjmy jsou za-
členěny do rozpočtu na úrov-
ni o 7,4 milionu korun vyšší, 
než tomu bylo pro rok 2018. 
„Na vyčísleném zvýšení se po-
dílí zejména příjmy ze sankč-
ních plateb v důsledku zavede-
ní měření rychlosti ve vybra-
ných místních částech ve výši 
12,2 milionu. Naopak pokles 
je vykázán u těžby dřeva, kde 
jsme položku snížili o osm mi-
lionů korun, a to s ohledem 
na nižší poptávku i ceny dře-
va,“ vysvětlila vedoucí odboru 
ekonomiky přerovského ma-
gistrátu Eva Řezáčová.

Ve výdajové části rozpočtu 
je také pamatováno na dotač-
ní programy, ostatní dotace 
a dary, a to částkou 20,4 mil. 
Kč.  Na dotační programy pro 
oblast sportu, kultury, vol-
nočasových aktivit, sociální, 

zdravotnictví a ekologické 
výchovy jde z rozpočtu města 
19,8 milionu korun.

A jaké jsou největší inves-
tiční akce letošního roku? 
„Plánovanou akcí za 12 mi-
lionů korun je stavební úpra-
va objektu v Jasínkově ulici 
číslo 17. S budovou se počítá 
pro účely archivu přerovské-
ho magistrátu, protože ten 
současný je už nedostačující. 
Máme už zpracovanou doku-
mentaci stavebních úprav a je 
vydáno i stavební povolení,“ 

upřesnila Hana Mazochová.  
Dalších 10 milionů korun má 
posloužit k rekonstrukci dva 
kilometry dlouhé lesní cesty 
zvané Hraběcí, která se na-
chází v osadě Svrčov, kde má 
Přerov své polesí. „Stávající 
cesta je ve špatném technic-
kém stavu, proto je v plánu 
nový povrch z penetračního 
makadamu. Současně s tím 
budou opraveny hospodář-
ské sjezdy a plochy určené 
pro skladování a odvoz dřeva. 
V tomto případě čekáme, zda 

na opravu získáme dotaci, pak 
se teprve pustíme do práce,“ 
doplnil náměstek primáto-
ra Michal Zácha. Dalších šest 
milionů korun pokryje zatep-
lení bytového domu v majetku 
města na Jižní čtvrti I/21 až 24. 
Devět milionů korun poputuje 
na udržitelnost projektu zajiš-
tění přenosu dat a informací 
IOP 09, v plánu je také optic-
ké propojení metropolitní sítě 
města Přerova s novostavbou 
požární stanice, které má stát 
dva miliony.  (ilo)

MEZI NEJVĚTŠÍ investiční akce roku 2019 patří stavební úprava objektu Jasínkova 17, vyžádá si 12 milionů. Budova, v níž 
bude archiv přerovského magistrátu, je v dezolátním stavu.  Foto: Ingrid Lounová
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Lýsky mají točnu, teď už se čeká jen na zastávku
 Nová točna pro autobusy městské dopravy v místní části Lýsky je už dokončena. Její stavba přišla na milion 233 tisíc korun. Točnu bylo 

nutné vybudovat ještě dříve, než se přesune zastávka do zálivu na hlavní silnici v Lýskách. Po této změně volali místní lidé už dlouho. Aby se 
dostali na zastávku, která je dosud umístěna mimo obec až za podjezdem ve směru na Vinary, museli přejít přes frekventovanou silnici a po-
kračovat podjezdem. Nová zastávka bude přemístěna do zálivu na hlavní silnici a zvýší se tak bezpečnost místním občanům.

Situace se vyhrotila před více 
než třemi lety v souvislosti s vý-
stavbou dálnice. Lidem z Lýsek 
se hlavně nelíbilo, že by pod 
podjezdem měla projíždět ná-
kladní auta z budované dálni-
ce a zároveň procházet chodci. 
Chodník pod podjezdem je totiž 
pouze z jedné strany a je velmi 
úzký. „Částečně to vyřešila ale-
spoň betonová svodidla, která 
chrání chodce procházející pod-
jezdem a provoz je jednosměrně 

omezený dopravní značkou. 
Zastávka na hlavní cestě je pro 
nás jediným možným řešením, 
protože cesty v Lýskách jsou 
velmi úzké a autobus by se tam 
nevytočil,“ vysvětlil Libor Slo-
váček z Lýsek, který je zároveň 
městským zastupitelem. 

Nová autobusová zastávka 
i s přístřeškem by měla vznik-
nout na hlavní silnici ve směru 
na Lipník, kde je už nyní zá-
liv pro vjezd autobusu. „Záliv 

se ještě bude muset stavebně 
upravit, aby odpovídal po-
třebným normám. Na točně se 
bude autobus otáčet a pokračo-
vat v jízdě do Vinar,“ informo-
val Miloslav Dohnal, vedoucí 
správy majetku přerovského 
magistrátu. O vybudování za-
stávky rozhodne Krajský úřad 
Olomouckého kraje. S vybu-
dováním točny ovšem nesou-
hlasili zástupci pneuservisu 
v Lýskách - Krajský úřad Olo-

mouckého kraje proto jejich 
odvolání přezkoumal a násled-
ně zamítl. „Jiné lepší řešení, 
které by vyhovovalo všem, tu 
neexistuje. Nutnost vybudová-
ní točny a s tím související pře-
sun zastávky je umocněn tím, 
že probíhající stavba dálnice D1 
zasahuje do prostoru zastávek, 
které budou muset být v bu-
doucnu odstraněny,“ doplni-
la náměstkyně primátora Hana 
Mazochová.  (ilo)

LIDÉ Z LÝSEK stále docházejí na zastávku, která je umístěna mimo obec – za 
podjezdem ve směru na Vinary.

NOVÁ TOČNA V LÝSKÁCH bude sloužit k otáčení autobusů, které nejdříve zasta-
ví na nové zastávce, poté se otočí a budou pokračovat do Vinar.  Foto: Ingrid Lounová  
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Svatby byly loni nejčastěji na zámku a v parku 
Michalov, výjimečně i na vlastní zahradě

 Do poloviny prosince si v Přerově řeklo své ano 148 párů, čtyři svatby byly naplánovány ještě do konce roku. Nejbohatší na svatby bylo 
září, kdy vstoupilo do svazku manželského 30 dvojic, a v červnu to bylo 29 párů. Naopak nejméně sňatků bylo v lednu, a to pouze jediný.

Opakuje trend z posledních 
let, který ukazuje, že se lidé 
do manželství příliš nehr-
nou. Jestliže před dvaceti 
lety stanulo před oddávají-
cím v Přerově 299 párů, tak 
o deset let později to bylo 196 
uzavřených manželství a loni 
jen 152. „Nejčastěji probíhají 
obřady ve slavnostní síni pře-
rovského zámku, v parku Mi-
chalov, na matrice a v hotelu 
Jana. Oddávali jsme i na hřišti 
v Čekyni, na zahradě v Lýs-
kách i v bytě manželů,“ uvedla 
přerovská matrikářka Milada 
Stískalová. Přerovský zámek 
si pro místo sňatku zvolili i Ve-
ronika a Rostislav Krejčí z Líš-
né u Přerova. „Svatba se nám 
povedla, brali jsme se v dubnu 
a bylo nádherné počasí. V Mi-
chalově, kde jsme se fotili, prá-
vě kvetly magnólie,“ svěřila 
se čtyřiadvacetiletá Veronika 
Krejčí, která byla typickou ne-
věstou v bílých šatech. 

Nejstarším loňským novo-
manželem byl devadesátiletý 
muž a naopak nejmladší ne-
věstou byla nezletilá 17letá 
dívka, která musela požádat 
o souhlas se sňatkem soud. 
„Takových případů ale bývá 
velmi málo, spíš výjimečně. 
Soud podle naší legislativy 
může udělit souhlas k sňatku 
jen snoubenci staršímu šest-
nácti let,“ upřesnila Stískalo-
vá. Matrikářky se také setká-
vají s případy, kdy na snou-
bence čekají i s oddávajícím 

a varhaníkem zbytečně. „Loni 
to bylo v pěti případech, kdy si 
to snoubenci na poslední chvíli 
rozmysleli a nám to ani nedali 
vědět. Jeden pár to loni zopa-

koval dokonce třikrát,“ zmíni-
la matrikářka. Z cizinců v loň-
ském roce v Přerově oddávali 
Slováky a několik Ukrajinců 
a Rusů. A jaké módní trendy 

převažují u svatebních obřadů? 
Většina nevěst dává přednost 
bílým šatům a jdou za „prin-
cezny“. „Ženichové jsou často 
v tmavém a trendem sezony 
byl dřevěný motýlek. Některé 
páry si ani nevyměňují prs-
týnky, a dokonce někdy ani 
nevěsty nemívají kytici,“ do-
plnila Stískalová. Matrikářky 
se setkávají i s požadavkem, 
že adepti na manželství ani 
po obřadu netouží a nejraději 
by jen podepsali nutné „papí-
ry“ a odešli s potvrzením, že 
patří k sobě. Převládají ale ty 
opačné případy, kdy si novo-
manželé svůj velký den  uží-
vají naplno. „Krásná svatba 
ve vintage stylu byla loni v Tu-
číně. Vše bylo krásně vyzdo-
bené lučními kytkami včetně 
žebřiňáku i nevěsta měla nád-
hernou kytici z lučních květin, 
vládla tam velmi pěkná atmo-
sféra a vše bylo sladěno do po-
sledního detailu,“ vzpomněla 
matrikářka Michaela Němčá-
ková.

V letošním roce město plá-
nuje pro svatební obřady v Mi-
chalově nákup nového mobili-
áře. Místem, kde si páry dávají 
manželský slib, bývá nejčas-
těji takzvaná květnice parku. 
„Záleží potom na svatebča-
nech, zda si budou přát ozdobit 
lavice mašličkami, kytkami 
a srdíčky, nebo dají přednost 
jednoduchosti bez ozdob. Re-
spektujeme jejich přání,“ do-
plnila Stískalová.  (ilo)

SOS tlačítka mají pomáhat dříve narozeným. Přerovští radní je 
chtějí pořídit seniorům, napřed ale musejí zmapovat jejich zájem
Tísňová služba s názvem Anděl 
na drátě by mohla už v příštím 
roce sloužit přerovským se-
niorům. Rada města podpořila 
svým hlasováním pořízení SOS 
tlačítek napojených na tísňovou 
linku, které tato služba nabízí. 
Tlačítko v podobě hodinek či 
přívěšku na krk by měli senio-
ři nepřetržitě u sebe a v přípa-
dě potřeby by si přes něj mohli 
pouhým stisknutím zavolat 
pomoc. A to ve chvíli, kdy se 
dostanou do krizové situace 
a po ruce nebudou mít třeba 
svůj mobilní telefon.

„Každé SOS tlačítko stojí 
1850 korun. Počítáme s tím, že 
na nákup by šly peníze z roz-

počtu města a také od spon-
zorů, kteří projeví zájem pro-
jekt podpořit. V prosinci jsme 
oslovíli místní podnikatelské 
subjekty a poprosili je o fi nanč-
ní dar,“ řekl náměstek přerov-
ského primátora Petr Kouba. 
Jak dále uvedl, tlačítka by byla 
v majetku města, takže senio-
ři by je měli jen ve výpůjčce, 
ale měsíční poplatek za službu 
v částce 380 korun by si už mu-
seli hradit ze svého. „V součas-
né době pracujeme na sestavení 
pravidel. Počítáme s tím, že je 
zveřejníme v únoru či březnu – 
a pak začneme mapovat zájem 
a sestavovat pořadník. Samo-
zřejmě, že žádosti budou podlé-

hat bodování podle potřebnosti 
jednotlivých zájemců. Hrát roli 
bude jejich věk, soběstačnost, 
zdravotní a sociální anamné-
za,“ konstatovala vedoucí od-
boru sociálních věcí a školství 
přerovského magistrátu Roma-
na Pospíšilová. Zhruba v dubnu 
by pak mohli první zájemci za-
čít tlačítka používat. 

SOS tlačítka jsou prioritně ur-
čena lidem, kteří žijí v domácím 
prostředí a obávají se, že by je 
nenadálá krizová situace mohla 
ohrozit na životě. „Všichni zná-
me asi případy lidí, kteří doma 
upadnou, nemohou se zvednout 
a přivolat si pomoc. V tom pří-
padě postačí, když senior sep-

ne tlačítko napojené na službu, 
která funguje 7 dní v týdnu a 24 
hodin denně. Zařízení může 
zároveň samo rozpoznat, že 
jde o situaci ohrožující život, 
a ihned tak zalarmuje Dohle-
dové centrum pro zajištění po-
moci,“ uvedl náměstek Kou-
ba. Podle něj je služba i jakousi 
dobrou kontrolou pro rodinné 
příslušníky seniora, kteří chtějí 
mít svého blízkého pod odbor-
ným dohledem. A samozřejmě, 
že nejde jen o domácí „dohled“ 
- zařízení má GPS monitoring 
polohy pro zacílení pomoci, 
monitoruje aktivitu seniorů - 
a dokonce je možná i kontrola 
užívání léků. (lech)

VERONIKA A ROSTISLAV KREJČÍ si vybrali dubnový termín svatby a své ano si 
řekli na přerovském zámku. Park Michalov si zvolili alespoň za místo ke zvěčnění 
svého velkého dne.     Foto: Roman Kočí 
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V žebříčku jmen u dětí narozených v Přerově
vedou Jakubové a Elišky spolu s Terezami

 Měsíc září byl v Přerově rekordní nejen v počtu uzavřených sňatků, ale také co se týče narozených dětí. V přerovské porodnici se v září 
narodilo 77 dětí. Od ledna do 12. prosince přišlo v Přerově na svět 744 dětí.

I když v porovnání s rokem 
2017 se v Přerově ke stejnému 
datu roku minulého narodilo 
asi o čtyři desítky novorozen-
ců více, tak porodníci před-
pokládají, že čísla nových 
občánků, kteří mají v mat-
rice zapsáno rodiště Přerov, 
jsou za poslední dva roky 
srovnatelná. „Předpokládá-
me vzhledem k registraci ro-
diček, že na konci roku bude 
porodnost přibližně stejná. 
Novorozenecký boom z let 
2005-2011, kdy bylo ročně 
tisíc porodů, určitě nedostih-
neme,“ uvedla Radmila Šimo-
níková, vrchní sestra z pře-
rovské porodnice. Před deseti 
lety se v přerovském Pavilo-
nu pro matku a dítě narodilo 
1095 miminek.

Ne všechny narozené děti 
zůstávají v Přerově. „Rodí 
u nás i maminky z jiných 
okresů či krajů. Z nejbližšího 
okolí jsou to ženy z Olomouc-
ka, Hranicka a Kroměřížska, 
ale měly jsme tu i maminky 
z Kladrub nad Labem, Tábora, 
Brna i Prahy,“ doplnila Šimo-
níková. V Přerově ale přivedly 
na svět své ratolesti i ženy ze 
Slovenska, Ukrajiny, Bulhar-
ska nebo Vietnamu.  Přítom-
nost tatínků nebo blízkých 
osob je v posledních letech té-
měř samozřejmostí. „Procen-
tuálně se jedná asi o 97 procent 
žen, které si s sebou na porod-
ní sál berou partnery nebo 
blízké osoby. Na přání rodičky 
umožňujeme přítomnost u po-
rodu také dulám,“ dodala Ši-
moníková. 

A nabízí se také otázka, kte-
rá jména vedou za loňský rok 

v žebříčku popularity jmen. 
Nejvíc se líbilo maminkám 
jméno Jakub, to má zapsá-
no v rodném listě 22 chlapců, 
na druhém místě byl Filip (16) 
a Matyáš (15). „Z dalších chla-
peckých jmen jsme do matri-
ky nejčastěji zapisovali jména 
David, Jan a Adam,“ uvedla 
přerovská matrikářka Mila-
da Stískalová. Z dívčích jmen 

vedou shodně Elišky a Terezy, 
těch se loni narodilo 17. „Ob-
líbenými dívčími jmény, která 
si volili rodiče nejčastěji, byly 
Sofi e, Adély, Karolíny a Ane-
ty,“ doplnila Stískalová. 

Zajímavostí letošního roku 
je nárůst popularity staro-
českého jména Josef a slo-
venského Jozef, to dali rodiče 
ve dvanácti případech. Mat-

rikářky ale zapisovaly i po-
někud neobvyklá jména, jako 
například Gia Bao, Salvatore, 
Nick nebo Meda či Aurelie. 
V jednom případě se rodi-
če dítěte nebyli schopni do-
hodnout na jménu dítěte ani 
po 30 dnech od jeho narození. 
Za těchto okolností matrika 
případ předává soudu a ten 
rozhoduje o jménu dítěte.  (ilo)

OD ZAČÁTKU ROKU do 12. prosince se v přerovské porodnici narodilo 744 dětí. Porodní boom se opět nekonal, ještě před 
sedmi lety přišlo v Přerově na svět více než tisíc dětí ročně.  Foto: archiv  Nemocnice Přerov 

Pozemky pro Mamutov by mohly být už letos v majetku města
  Pravěká minulost přerovské místní části Předmostí je zase o kousek blíž k velkolepé prezentaci, která 

se tam chystá. Pro areál budoucího Mamutova se už podařilo scelit pozemky, na nichž by měl naučně-
-zábavní park stát. Radní souhlasili s tím, že parcely patřící přerovské společnosti PMS budou směněny 
za pozemky, které má město v Újezdci. Poslední slovo v této směně ještě budou mít zastupitelé.

O parku Mamutov, který má 
být vybudován v místech, kde 
před 27 tisíci lety doopravdy 
žili mamuti i jejich lovci, se 
mluví už od roku 2008, kdy 
zastupitelé schválili záměr 
výstavby. Na uskutečnění ale 
stále ještě chybějí nejen pe-
níze, ale i ucelené pozemky. 
„Mamutov má stát v lokali-

tě bývalé cihelny v Hranické 
ulici a na navazujícím zales-
něném kopci zvaném Skalka. 
Část parcel patřila městu – 
a část společnosti PMS, která 
je ochotna se pozemků vzdát 
výměnou za jiné,“ řekl ná-
městek primátora Michal Zá-
cha. Odborník, který na oba 
pozemky vypracoval znalec-

ký posudek, vyčíslil i fi nanční 
rozdíl v jejich hodnotě – a to 
ve prospěch města, kterému 
tato transakce připíše na účet 
68 tisíc korun.

Víceúčelový park světa lov-
ců mamutů má přijít asi na 
150 milionů korun, jeho reali-
zace je ale zatím jen na papíře. 
„Mamutov by mohl do auten-

tických míst přilákat turisty 
z celého světa – a ti by se mohli 
doslova teleportovat do doby le-
dové a podrobně ji poznat v prů-
běhu čtyřhodinové prohlídky. 
Ocitli by se v obydlích pravě-
kých lidí, viděli jejich tábořiš-
tě i loveckou scénu, poznali by 
krajinu, v níž se pohybovali,“ 
uvedl Pavel Juliš z přerovské-
ho magistrátu. Součástí má být 
i replika hromadného hrobu, 
který byl v Předmostí nalezen. 
Počítá se také s vyhlídkovou 
věží, která by měla nabídnout 
pohled do Moravské brány.  (lech)
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Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou sbírkou v Česku
  Skupinky koledníků se už pravidelně na začátku ledna objevují 

v ulicích Přerova i v místních částech. Největší Tříkrálovou dobro-
volnickou sbírku, která se v Česku koná už po devatenácté, pořádá 
Charita České republiky. Jen na Přerovsku se do této sbírky zapojí 
několik stovek dobrovolníků.

Kašpar, Melichar a Balta-
zar budou v Přerově prochá-
zet ulicemi v pátek 4. ledna 
a následující neděli se objeví 
v místních částech Přerova. 
V okolních obcích se koled-
níci objeví v rozmezí od 1. do 
14. ledna, a to hned v 39 obcích 
na Přerovsku. V Přerově se 
sbírky tradičně účastní kromě 
farníků i studenti Střední ško-
ly gastronomie a služeb a také 
děti ze Základní školy v Před-
mostí. 

„Právě pro děti je koledová-
ní velkým zážitkem, některé 
se hlásí opakovaně, protože se 
jim koledování líbilo,“ uved-
la Martina Krejčířová, koor-
dinátorka Tříkrálové sbírky 
z přerovské oblastní charity.

Tříkrálové koledování vy-
chází ze staré tradice. „Jeho 
účelem je přinést požehnání 
do domu, což symbolizují zná-
má písmena K+M+B, která kří-
dou napíší koledníci nad dveře 
domu. V překladu znamenají 
- Kristus ať požehná tento pří-
bytek,“ vysvětlila Krejčířová. 
Druhým aspektem Tříkrálové 
sbírky je získání prostředků 
na pomoc potřebným lidem 
a těm, kteří se ocitli v krajní 
nouzi. V Přerově má tato sbír-

ka už svou tradici a lidé bývají 
většinou štědří. „Když slyším 
známou melodii My tři králo-
vé…, tak už jen vyčkávám, až 
se tři králové objeví u našich 
dveří. Pro dětské koledníky 
mívám nachystané sladkosti 
a také peníze do kasičky, které 
věřím, že poslouží dobré věci,“ 
uvedla Dagmar Mráčková 
z Předmostí. 

V loňském roce se na Pře-
rovsku vykoledovalo celkem 
937 395 korun. Část výtěžku, 
a to přesně 395 344 korun, pu-
tovala na humanitární pomoc 
u nás i v zahraničí. 

„Částka 542 051 zůstala Ob-
lastní charitě Přerov a byla 
využita na přímou pomoc ro-
dinám, které se ocitly v nou-
zi. Těm jsme věnovali 80 tisíc 
korun,“ vyčíslila Krejčířová. 
Za stejnou částku charita na-
koupila kompenzační pomůc-
ky pro péči o umírající. Další 
peníze použila na nákup auta 
pro charitní pečovatelskou 
službu a domácí hospico-
vou péči a na podporu služeb 
a projektů Oblastní charity šlo 
170 tisíc korun. Do nouzové-
ho fondu Arcidiecézní charity 
Olomouc putovaly dva tisíce 
korun.  (ilo) 

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI jsou často z řad dětí nebo studentů z přerovských škol. 
Vždy je provází jeden dospělý se zapečetěnou kasičkou. Foto: Oblastní charita Přerov

Soutěž o nejkrásnější zahrádku
 má motivovat, ne urážet
Na jaře letošního roku byla vyhlášena 
soutěž o nejkrásnější předzahrádku roku 
a do této soutěže jsme přihlásili i před-
zahrádku panelového domu Pod Skalkou 
69/10 v Předmostí. A to ne kvůli tomu, 
abychom získali nějakou fi nanční částku, 
ale proto, aby porota měla z čeho vybírat. 
Při vyhodnocení odborné poroty nás ale 
velmi urazil výrok o nízké úrovni hodno-
cených předzahrádek a to, že se přihlásili 
lidé jen ze zištných důvodů. A proto také 
porota neudělila třetí místa… Co to zna-
mená? Že na prvním a druhém místě byly 
pěkné předzahrádky a ty ostatní nestály 
za nic? To snad ne! V takovém případě 
bývá běžně zvykem, že se neudělí první 
místo a namísto toho se udělí dvě třetí.

Ohlédnu se trochu do historie. Před 
30 lety dostali obyvatelé panelového blo-
ku Pod Skalkou 2 až 12 od města sazeni-
ce růží, aby si je sami vysadili a starali se 
o ně. Za tu dobu některé růže přišly vniveč 
vlivem terénních zásahů do inženýrských 
sítí anebo zplaněly, protože se o ně nikdo 
nestaral. Ty naše vydržely do dneška.

Růže je potřeba na jaře okopat a ostříhat, 
během léta dvakrát  ostříhat odkvetlé čás-

ti a vyplet, ošetřit chemickým postřikem 
proti mšicím, na podzim provést zimní řez 
a růže obrýt. To v našem případě předsta-
vuje ročně asi 30–40 hodin práce a nákla-
dy na nákup chemické ochrany. Naše růže 
kvetou celý rok od jara do podzimu a pů-
sobí velmi esteticky, po celou dobu se o ně 
starají dva lidé z domu ve věku 70 a 90 let.

Podporujte občanskou iniciativu, ale 
svými výroky neurážejte dobrovolnou 
práci občanů při zkrášlování města. 

Pavel Háva, občan města Přerova

Pohled na krásu veřejného 
prostoru se může lišit
S panem Hávou ve všem souhlasím. 
Na obranu nás, členů poroty, ocituji jen 
část z celé zprávy (jediné), kterou jsem 
jako její zástupce tento rok posílala členům 
rady a poskytla tisku: „... ke všem účast-
níkům vzhlížím s úctou za to, že na ve-
řejném prostoru dle svých sil, fi nančních 
a jiných možností budují něco, čím chtějí 
přispět svému okolí. A v tom vidím hlav-
ní cíl soutěže – upozornit na tyto nad-
šence a povzbudit je uznáním, vítězům 
pak umožnit náhradu vložených investic 
a pokračovat v díle. V tomto „lidském“ 
ohledu je tedy každá přihlášená zahrád-

ka, za kterou jsou konkrétní lidé, krásná.“ 
Zpráva pokračovala popisem stavu hod-
nocených zahrádek a vyjádřila politování 
nad jejich úrovní, protože mnoho z při-
hlášených ploch skutečně nebylo z po-
hledu odborníka hodnotitelných. A za tím 
si jako porota stojíme, protože vítězné 
předzahrádky se stávají měřítkem a pří-
kladem pro ostatní. Zpráva pokračovala 
návrhy na možné úpravy pravidel soutěže 
a kladla důraz na informování, tedy vzdě-
lávání těch, kteří by o účast měli zájem 
v budoucnosti. Vkládám další část ze své 
zprávy a všimněte si prosím podmiňova-
cího způsobu, který vyjadřuje naše obavy 
z budoucnosti: „...všichni se však shod-
neme na tom, že pokud by soutěž měla 
pokračovat beze změn ve stejném duchu, 
mohlo by dojít k prostému rozdávání pe-
něz největším odvážlivcům a k degradaci 
pohledu na krásu ve veřejném prostoru.“ 
Zapojování občanů do života našeho měs-
ta a nadšení pro cokoliv nového vnímám 
v Přerově jako velkou bolístku. Tato sou-
těž pro mne je jednou z vlaštovek, které 
se o to snaží v oblasti zeleně a veřejného 
prostoru. Myslím, že určitě má svůj smy-
sl, ale je třeba změnit parametry a nabíd-
nout lidem, aby v ní mohli uspět a aby byla 
skutečným přínosem městu.

Jana Kosturová, členka poroty  
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Mluví jazykem, kterému ve městě nikdo nerozumí
 Deset tisíc kilometrů vzdušnou čarou absolvuje každoročně Milan Janda z mexického města Guanajuata do Prahy a potom dalších tři sta kilometrů 

do rodného Přerova. Jeho zápal pro zoologii ho ještě coby studenta přivedl až na opačnou stranu zeměkoule – nejdříve na Papuu Novou Guineu a poz-
ději si ještě prohluboval své znalosti na Harvardově univerzitě v Bostonu. A právě ve Spojených státech se poznal se svou budoucí manželkou. Jejich 
profesní i osobní cesty se spojily a zavedly je do rodné země manželky – do Mexika. V současné době pracuje Milan Janda jako vědecký pracovník pro 
Mexickou národní autonomní univerzitu v Morelii a je také spolupracovníkem Biologického Centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Do Mexika se Milan Janda spo-
lu s manželkou přistěhoval při-
bližně před šesti lety z východ-
ního pobřeží Spojených států 
amerických. „Stěhování jsme 
původně v plánu neměli, ale 
naskytla se nám tam pracovní 
příležitost, tak jsme si řekli, že 
to na pár let zkusíme. Já pracuji 
jako biolog a zabývám se eko-
logií a evolucí hmyzu, zejména 
v tropických oblastech,“ po-
psal 40letý Milan Janda, který 
v Česku vystudoval Přírodo-
vědeckou fakultu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějo-
vicích. Pro Milana coby zoolo-
ga a jeho ženu Angeliku, která 
se zabývá genetikou, je celkem 
běžné stěhovat se za prací pří-
padně za zkoumaným typem 
prostředí.

Svou dceru učí mladý 
vědec česky
„Mou pracovní náplní je větši-
nou základní výzkum a vzdě-
lávací aktivity na univerzitě. To 
znamená, že přednáším a vedu 
studenty, provádíme praktický 
trénink v terénu i popularizač-
ní aktivity. V našem případě 
používáme hmyz jako model 
pro řešení obecnějších otázek 
o původu biodiverzity. Zkou-
máme a popisujeme, jak se 
organizmy adaptují na měnící 
se prostředí a jak se vzájemně 
ovlivňují,“ vysvětlil podstatu 
své práce Milan Janda. Její dů-
ležitou součástí je sběr dat v te-
rénu. „Můj tým pracuje přede-
vším na fauně Jižního Pacifi ku, 
Nové Guineje, ale pochopitelně 
jsme také začali i s výzkumem 
některých oblastí Mexika,“ do-
plnil sympatický mladý muž, 
který plynně hovoří anglicky 
a zvládne i konverzaci ve špa-
nělštině. Ale jak sám říká, 
do tajů španělštiny nepronikl 
úplně. „Španělsky se stále ješ-
tě učím. Naším hlavním pra-
covním jazykem je angličtina, 
ale občas i něco odpřednáším 
španělsky,“ dodal zapálený 
přírodovědec, který i když má 
za manželku Mexičanku, s té-
měř sedmiletou dcerou mluví 
česky. Dcera Marianne se na-
rodila v Mexiku a polovinu ro-
diny má v této zemi a její otec 
chce, aby se domluvila i s ro-
dinou, která žije na Moravě. 
„Komunikuji s ní jen česky 
a vypadá to, že celkem rozumí. 
Teď jsme zrovna ve fázi, kdy 
sice mluví česky, ale se španěl-

skou gramatikou. Po několika 
týdnech v České republice se 
to vždy zlepší. U nás doma je 
to tak trochu babylonská směs 
španělštiny, angličtiny a češ-
tiny,“ popsal trojjazyčné pro-
středí svého mexického domo-
va. 

Do Čech jezdí společně s ro-
dinou jednou až dvakrát roč-
ně. „Bohužel se do Česka do-
staneme méně, než bychom 
chtěli. Jednak jsme hodně 
pracovně vytížení a také je to 
trochu časově i fi nančně ná-
ročné. Snažíme se přijet ale-
spoň na měsíc, aby se dcera 
trochu zorientovala i v místní 
kultuře,“ vysvětlil. Malá Ma-
rianne si už teď všímá řady 
rozdílů mezi životem v Me-
xiku a v Česku. „Například ji 
fascinovalo, jak je v Čechách 
čisto. A to ještě nebyla ve Švý-
carsku! A překvapením také 
bylo, že existuje celá země, 
kde se mluví tím zvláštním  
jazykem, který doma v celém 
městě používá jen táta. Takže, 
nakonec mi uvěřila, že jsem si 
to celé jen nevymyslel,“ při-
spěl úsměvnou historkou Čech 
žijící v Mexiku.

Mexiko je rájem pro 
přírodovědce i cestovatele
Pro přírodovědce je Mexiko 
díky rozmanitosti krajiny i ži-
vých organizmů úžasnou zemí 
k poznávání. Během jedno dne 

lze od zasněžených vulkánů 
dojet k tropickému moři nebo 
do tropického lesa. „Nedáv-
no jsme strávili jeden měsíc 
v terénu v horách a pouštích 
na poloostrově Baja California. 
To je další unikátní oblast, kde 
vyprahlé pouště s bizarními 
rostlinami končí v oceánu,“ 
vyprávěl o severozápadním 
poloostrově Mexika. Na paci-
fi ckém pobřeží jsou také ob-
lasti bohaté na mořskou faunu. 
„Žije tam řada druhů velryb, 
ostrovy jsou ještě plné ptac-
tva a oblast je dosud poměrně 
málo obydlená lidmi,“ popsal 
svůj zatím poslední terénní 
výzkum. „Rozhodně je v Me-
xiku co poznávat a každý si tu 
najde to, co ho zaujme,“ do-
plnil své vyprávění. Zároveň 
dodal, že s rozlehlostí země 
historicky souvisí i velké kul-
turní a sociální rozdíly, které 
jsou mnohem výraznější, než 
na jaké jsme zvyklí ve střed-
ní Evropě. Velký rozdíl je 
mezi jihem a severem a mezi 
městskou populací Mexico 
City a centrálním Mexikem, 
případně odlehlými horský-
mi vesnicemi. „Pro imigran-
ty jako jsme my, je tato země 
na rozdíl od České republiky, 
poměrně otevřená. Není příliš 
velký problém se tady usadit 
a fungovat, zejména pokud má 
člověk odbornou práci,“ na-
stínil Milan Janda.  V tamním 

průmyslu i ve vědě pracuje 
poměrně mnoho cizinců, a to 
zejména ve větších městech. 
„Ve středním Mexiku vznika-
jí celé čtvrti s lidmi z Evropy 
a Japonska, kteří zde pracují 
v automobilovém průmys-
lu, zatímco na pobřežích jsou 
velké komunity přistěhovalců 
z USA a Kanady, kteří sem utí-
kají před zimou, anebo se tam 
stěhují, když jsou v důchodě,“ 
popsal stručně zemi, která se 
pro něj stala novým domo-
vem, kde má kromě rodiny 
i velmi zajímavou práci a také 
si tu našel přátele. 

A jak tráví čas s rodinou, 
když zrovna nepracuje? „Sna-
žíme si užívat maloměstské-
ho života. O víkendu se sta-
ráme o kytky, chodíme také 
po okolních kopcích a jednou 
za pár měsíců jedeme třeba 
k moři,“ přiblížil chvíle vol-
na s rodinou. Práce se však 
i v době volna prolíná do jejich 
rodinného života. Obvykle se 
snaží trávit konec roku někde 
u moře. Třeba loni o svátcích 
společně pozorovali velryby 
a žraloky obrovské.

Oslavy Nového roku patří 
v Mexiku k důležitým udá-
lostem, i když u některých 
domorodých etnik na severu 
a jihu se Nový rok slaví v břez-
nu nebo v červnu.  „Do určité 
míry se oslavy Nového roku 
v Mexiku podobají oslavám 
ve Španělsku, ale udržují se 
i některé místní zvyklosti. 
Záleží na oblasti a rodinných 
zvycích, ale zaznamenal jsem, 
že na Nový rok také jedí čoč-
kovou polévku, anebo ne-
chávají čočku přede dveřmi,“ 
vzpomněl tradici, která je 
dobře známá i u nás, kdy čoč-
kový pokrm údajně zajistí ne-
vysychající zdroj v peněžence. 
Rozšířené je v Mexiku i jezení 
hroznového vína, kdy je třeba 
sníst 12 hroznů během minu-
ty. Oblíbené je sepsání špat-
ných i dobrých událostí roku 
na papír, což se musí stihnout 
do půlnoci a pak se papír spá-
lí. Negativní energie je pryč 
a může začít nový rok. „Ně-
kdo si také dává peníze do bot, 
anebo zametá podlahu, to vše 
proto, aby se v domě drželo 
bohatství,“ doplnil další no-
voroční tradici Milan Janda, 
který ve svém novém domově 
tráví už sedmý rok.   

Ingrid Lounová

PŘÍRODOVĚDEC MILAN JANDA žije už sedm let v Mexiku. Se svou dcerou Marian-
ne mluví česky, aby se mohla domlouvat s příbuznými v Přerově.  Foto: archiv MJ 
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V sokolovně se koná 
turnaj ve stolním tenisu

Neregistrovaní hráči všech 
věkových kategorií se mohou 
zúčastnit v sobotu 26. ledna 
v 9 hodin turnaje ve stolním 
tenisu. Pořadatelem je Tě-
locvičná jednota Sokol Pře-
rov. Zájemci se mohou přihlá-
sit na vrátnici sokolovny.  (red)

Mobilní rozhlas bude Přerovany informovat o všech aktualitách
  Informace takříkajíc z první ruky čekají od února na Přerovany, 

kteří se zaregistrují do aplikace zvané Mobilní rozhlas. Přímo do svých 
chytrých telefonů nebo do mailové schránky budou dostávat ty nej-
aktuálnější informace o dění ve městě. Okamžitě se dozvědí třeba to, 
kde je neprůjezdná silnice, kdy bude uzavřen sběrný dvůr, proč nesvítí 
pouliční lampy, kde a proč neteče pitná voda nebo kam se mohou jít 
večer bavit. Možností využití Mobilního rozhlasu je ještě mnohem více.
Magistrát zajišťuje Přerovanům 
několik bezplatných služeb. 
Například rozesílání krizových 
esemesek, kdy se občasné do-
zvědí formou textové zprávy 
třeba o blížící se povodni, smo-
gové situaci nebo o havárii ka-
miónu s nebezpečnou látkou.  
Další funkční službou je apli-
kace Problem Report, prostřed-
nictvím níž lidé hlásí úřední-
kům závady na majetku města 
– stačí daný problém do aplika-
ce vyfotit a přeposlat. A v nepo-
slední řadě je jako zpětná vazba 
pro radní využíván i anketní 
průzkum zvaný Přerovský rád-
ce, který zprostředkovává ná-

zor Přerovanů. „Tohle všechno 
nám teď plně nahradí Mobilní 
rozhlas. A nejen to. Tento sys-
tém má mnoho přidaných hod-
not. Uživatelé budou dostávat 
aktuální informace o svozu 
odpadu, o ztrátách a nálezech 
věcí či zvířat nebo informace 
o pohřešovaných osobách. Dá 
se říct, že budou během chvil-
ky informováni o všech aktu-
álních novinkách či změnách, 
které na území města nasta-
nou,“ říká náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. 
A radní pro dopravu Tomáš Na-
vrátil doplňuje: „Dá se očeká-
vat, že občany budou asi nejvíce 

zajímat uzavírky vozovek. Pří-
ští rok bude ve znamení něko-
lika významných dopravních 
staveb, které přinesou kom-
plikace v dopravě – a uživate-
lé budou mít na jednom místě 
pohromadě všechny potřebné 
informace.“

V průběhu měsíce ledna 
bude nový provozovatel služ-
by zjišťovat zájem Přerova-
nů, kteří se budou chtít stát 
součástí Mobilního rozhlasu, 
„nábor“ bude veden ze strany 
provozovatele, nikoliv měs-
ta. Pro všechny občany je tato 
služba bezplatná, platit ji bude 
z rozpočtu město Přerov. „Za-
vedení služby nás bude stát 
45 tisíc korun a licence systé-
mu přijde na 91 tisíc 900 ko-
run. Celkové fi nanční náklady 
tedy budou v prvním roce činit 
136 tisíc 900 korun. V dalších 
letech pak bude cena ponížena 
o částku pro zavedení služby,“ 
uvedla náměstkyně přerov-
ského primátora Hana Mazo-
chová. Komunikace s obča-
ny bude přednostně vedena 
přes aplikaci Mobilní rozhlas 
a e-mailovými službami. Pou-
ze v případě nezastižení obča-
na a v případě krizových zpráv 
budou rozesílány esemesky, 
které uhradí město.   (lech)

Galerie města vystaví olejomalby valašských dřevěnic přerovského autora
 Soubor olejomaleb inspirovaný valašskými chalupami a přírodou zaplní Galerii města Přerova na Horním 

náměstí druhý lednový týden. Jejich autorem je Jiří Heinz a své výstavě dal jednoduchý název Valachy. Na své 
si tak přijdou zejména milovníci motivů se zimní krajinou, přírodou či typickými valašskými dřevěnicemi. 

Dnes sedmdesátiletý autor za-
čal se svou malířskou dráhou 
teprve před deseti lety, k vý-
tvarnu však inklinoval už 
od mala. „V pěti letech mi můj 
tatínek, jinak vtipný malíř - 
karikaturista, daroval knížeč-
ku Dvě stě prací pro dovedné 
ruce. Ta mě po celý život in-
spirovala a motivovala ke všem 
rukodělným činnostem a poz-
ději i k výtvarnu,“ vzpomíná 
Jiří Heinz, Přerovanům známý 
spíše jako majitel místního au-

tosalonu a přilehlé restaurace. 
Už na devítiletce se nejednou 
blýsknul skvělým výkresem či 
trojrozměrnými objekty z poly-
styrenu a překližky. Po mnoha 
desetiletích jej pak k  šedesá-
tinám blízcí obdarovali sadou 
profesionálních barev a ještě té-
hož roku pak od své dcery pod 
stromečkem objevil malířský 
stojan. „A bylo rozhodnuto!“ 
raduje se při vzpomínce Heinz. 
Zcela charakteristickým a sjed-
nocujícím prvkem Heinzových 

obrazů je specifi cké rámování 
do původních dřevěných lišt. 
„Olejomalbám to vdechuje jedi-
nečný punc staré valašské zimy, 
až se skrze plátno divák přenese 
v čase a prostoru,“ dodala kurá-
torka výstavy Lada Galová.

Výstava Valachy začíná 
ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin, 
potrvá až do 10. února.  Zahá-
jena bude společně s expozicí 
retro předmětů mladého pře-
rovského sběratele Patrika 
Horkého.  (ilo)

PŘEROVAN JIŘÍ HEINZ začal malovat 
před deseti lety a jeho oblíbeným 
tématem jsou dřevěnice na Valašsku. 
 Foto: Pavel Ondrůj 

Městský dům bude mít nového provozovatele
Nového provozovatele bude 

mít od prvního ledna příští-
ho roku restaurace Městského 
domu. Až dosud ji spravovaly 
Kulturní a informační služby 
města Přerova – a od roku 2019 
přebírá Měšťák pod svá křídla 
hotel Jana, jehož provozovate-
lem je pražská společnost LH 
Hotels. Smlouva mezi oběma 
stranami byla podepsána v úte-
rý 18. prosince a platí pět let. 

Nový nájemce bude hradit 
energie – ale nájemné je jen 
symbolické, a to ve výši sto ko-
run měsíčně. Na druhou stranu 
se ale zavázal k tomu, že na své 
náklady pořídí vybavení do ku-
chyně za milion a půl a zrekon-

struuje restauraci i kavárnu 
za pět milionů korun. „Počítá-
me s tím, že nové budou tape-
ty, svítidla, židle, stoly, bar, ale 
i dlažba či obklady. Na určitý 
čas proto bude v roce 2019 nut-
né Městský dům uzavřít,“ uvedl 
Pavel Čada z hotelu Jana. Podle 
něj by se Měšťák měl interiérově 
přiblížit pivovarským restaura-
cím či provozovnám typu Po-
trefená husa. Nový bude jídelní 
i nápojový lístek a také provoz-
ní doba by měla být upravena 
tak, aby provozovatel vyšel 
vstříc i lidem, kteří chodí večer 
do Měšťáku za kulturou. Všich-
ni stávající zaměstnanci pře-
jdou pod nového provozovatele. 

Kulturní a informační služ-
by města Přerova provozují 
restauraci v Městském domě 
od roku 2014, předtím ji spravo-
vala společnost IMIT. Restaura-
ce ale ročně generovala ztrátu, 
která se pohybovala okolo mi-
lionu a půl. „Ztráta byla vyrov-
návána z jiných činností Kul-
turních a informačních služeb 
města a částečně i z rozpočtu 
města. Proto jsme od loňského 
roku hledali nového nájemce, 
který bude umět vést restau-
raci na profesionální úrovni. 
Věříme, že jsme našli zkušené-
ho provozovatele a změny ná-
vštěvníci ocení,“ řekl primátor 
Petr Měřínský.  (lech)  
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Sezona v Městském domě: Pink Floyd s fi lharmoniky,
hvězdy rocku i popu a přijede i Jára Cimrman

  Začátek roku je sice v Městském domě vždy spojený s plesovou sezonou, zkrátka ale nepřijdou ani zájemci o divadla a koncerty nejrůz-
nějších hudebních žánrů. Hned v lednu je v programové nabídce jedinečný koncert moravských fi lharmoniků Pink Floyd Night nebo oblíbený 
folklorní soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou. A pokračují i nedělní divadélka pro děti a párty s dechovkou pro dříve narozené. Více nám k zimní 
i jarní programové nabídce v Městském domě řekne jeho programový vedoucí Pavel Ondrůj.

Velký zájem má přerovské pu-
blikum o divadelní představení, 
ta většinou bývají vyprodána. 
Můžete zmínit, které divadelní 
kusy nás letos čekají?
Divadelní sezonu zahájíme 15. 
ledna improvizační inscenací 
Milostný trojúhelník. Předsta-
ví se nám známé tváře - Lukáš 
Pavlásek, Josef Polášek a Mar-
tin Zbrožek. Jak sami herci ří-
kají, každé jejich představení je 
jiné a vzniká až na jevišti, takže 
se diváci určitě zasmějí. A bavit 
se budou i v únoru, kdy pokra-
čujeme Divadlem Járy Cimr-
mana, a to známým kusem 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký. 
Doufám, že cimrmanologové 
na svého oblíbence do Měšťá-
ku přijdou. V březnu následu-
je Manželský poker se skvěle 
obsazenou situační komedií 
s Jiřím Langmajerem, Danie-
lou Šinkorovou, Adélou Gon-
díkovou, Andreou Kerestešo-
vou a dalšími herci. Příjemné 
a vtipné povídání čeká na ná-
vštěvníky březnového setkání 
u Domácího štěstí s herečkou 
a malířkou Ivou Hüttnerovou 
a herečkou Michaelou Doli-
novou. Úplně jiný žánr bude 
březnová one man show Cave-
man s jediným hercem Hon-
zou Holíkem. Autorem tohoto 
divadelního kusu je Američan 
Rob Becker, který se zamýšlí 
nad rozdíly mezi muži a ženami 
a jak tyto odlišnosti vyvolávají 
nedorozumění. Jarní divadelní 
sezonu uzavře květnové před-
stavení klasiky – Jiráskova Lu-
cerna s Pavlem Novým.

Třemi nedělními divadelními 
představeními chcete přilákat 
i nejmenší diváky?
Zařadili jsme je do programo-
vé nabídky, aby měli příleži-
tost zajít do divadla společně 
i rodiče nebo prarodiče s dět-
mi a vnoučaty. První před-
stavení se odehraje v neděli 
20. ledna a jedná se o zdra-
matizovanou pohádku Pojď-
te, pane, budeme si hrát aneb 
Potkali se u Kolína. V únoru 
to bude pohádka O pejskovi 
a kočičce a v březnu Pohádka 
o křišťálovém srdci. A nesmí-
me zapomenout na lednovou 
akci pro děti, která se ale ne-
týká divadla, ale karnevalu. 
Oblíbené karnevalové zábav-
né odpoledne s Pavlem Nová-

kem bude v neděli 27. ledna 
v 15 hodin.

A jaká je hudební nabídka kon-
certů, kteří muzikanti nejvíce 
táhnou?
Jsou to hlavně známé tvá-
ře, a to platí jak u divadla, tak 
i u muzikantů. Loni byl tři 
týdny dopředu vyprodaný Ja-
roslav Dušek a třeba Lucie Bílá. 
Velký zájem bývá už tradič-
ně o koncerty Václava Hybše 
a Ondřeje Havelky. Letos jsme 
vsadili na žánrovou pestrost. 
Začneme tradičně fi lharmo-
nií ve spojení s Pink Floyd 
bandem, což je rockový band 
za doprovodu Moravské fi lhar-
monie Olomouc. Předpoklá-
dáme, že právě první koncert 
sezony bude také vyprodaný. 
Potěšeni určitě budou i příz-
nivci Jiřího Pavlici a Hradišťa-
nu. Tento koncert býval větši-
nou v předvánočním čase, teď 
jsme ho přesunuli na leden. 
První únorový koncert zase 
slibuje rockovou smršť, ta bude 
plně v režii známého ame-
rického kytaristy Neila Zaza. 
A 13. února se uskuteční přelo-
žený koncert smyčcového tria 
Infl agranti s hostem Josefem 
Vojtkem. Z jiného hudebního 
šálku bude koncert významné 
operní pěvkyně Evy Urbano-
vé, která zpívala v milánské La 
Scale i v Covent Garden v New 
Yorku. V Přerově pěvkyni do-
provodí Moravské klavírní 
trio. O týden později bude pó-
dium patřit vokálnímu usku-

pení 4TET, muzikanti se kromě 
zpěvu ukážou v neobvyklých 
kostýmech českých designe-
rů. V březnu nás čeká ještě 
koncert Ilony Csákové a uni-
kátní kytarový koncert Štěpá-
na Raka se synem Janem-Ma-
tějem. V dubnu by si neměli 
nechat příznivci Báry Basikové 
ujít její vystoupení s hercem, 
moderátorem, ale také muzi-
kantem Daliborem Gondíkem. 
V Měšťáku zazní nejen největší 
hity této zpěvačky, ale s Gon-
díkem si střihne i známé due-
ty. A nesmíme zapomenout ani 
na přerovské kapely. V úte-
rý 12. března se koná koncert 
orchestrů Základní umělecké 
školy B. Kozánka a 27. dubna 
oslaví v Měšťáku své 55. naro-
zeniny legendární přerovská 
kapela Synkopa. Poslední má-
jový koncert – 9. května bude 
patřit folkové muzice Pavla 
Žalmana Lohonky s kapelou.

V programu jsou ještě před-
stavení, kdy před publikum 
vystoupí jediný aktér, přibližte 
nám je.
První z nich je 26. února a jed-
ná se o celovečerní zábavnou 
show Zdeňka Izera, kterého 
coby imitátora a vtipného glo-
sátora určitě nemusím čtená-
řům představovat. V dubnu 
do Přerova zavítá Josef Fousek, 
který je známý především dří-
ve narozeným. V komponova-
ném pořadu k jeho 80. naroze-
ninám se oslavenec představí 
jako básník, textař, humorista 

i písničkář. A o týden pozdě-
ji se na pódiu objeví Ladislav 
Špaček, náš největší znalec 
na etiketu.

Jaké jsou letošní ceny vstupe-
nek?
Platí úměra, že čím známější 
tváře, tím jsou vyšší jejich ná-
roky na honoráře, což se pro-
mítá  do vstupného. To se pohy-
buje u téměř každého předsta-
vení ve třech pásmech – takže 
nejdražší vstupné je na Diva-
dlo Járy Cimrmana 580, 520 
a 350 korun, na Evu Urbano-
vou činí 550, 450 a 350 korun 
a vstupenka na divadlo se 
průměrně pohybuje od 250 do
400 korun. Nedělní divadél-
ko pro děti je za 130 korun. 
Všechny informace najdou zá-
jemci na stránkách Městského 
domu a vstupenky si mohou 
koupit i on-line z tepla domo-
va.  Ingrid Lounová

PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ Městského 
domu Pavel Ondrůj.  Foto: Ingrid Lounová

HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou rozezvučí Městský dům v úterý 22. ledna. Foto: archiv Hradišťan
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Na výstavu o designu chodí do Pasáže
vzpomínat hlavně bývalí zaměstnanci Meopty 

 Ve Výstavní síni Pasáž je k vidění výstava Design v Meoptě. Ta mapuje nejen počátky, ale celou historii průmyslového designu v tomto 
závodě až do současnosti. Její vernisáž si nenechalo ujít ani šest jejích designérů, kteří si přišli zavzpomínat a prohlédnout to, co před několika 
desítkami let vytvořili.

V Pasáži je to vůbec první 
výstava o designu, kde jsou 
k vidění zvětšovací přístro-
je, meoskopy, meoluxy, 8mm 
projektory, ale i novější geo-
detické laserové přístroje nebo 
binokulární dalekohledy. Pří-
chozí si mohou prohlédnout 
panely se jmény designérů – 
jsou tu jména: Eduard Kupka, 
Danuše Mazurová, Adolf Praž-
ský, Zdeněk Kovář, Jana Vaň-
ková, Karel Čižmár nebo Jakub 
Verner. „Nejčastěji na výsta-
vu chodí bývalí zaměstnanci 
Meopty, kteří se třeba přímo 
podíleli na vývoji nebo výrobě 
optických přístrojů,“ infor-
movala vedoucí Výstavní síně 
Pasáž Marta Jandová. Její slova 
potvrzuje hned další příchozí. 
„V Meoptě jsem pracoval 42 let. 
Dvacet let jako konstruktér 
a dvaadvacet let jako výrobně-
-technický ředitel,“ uvedl Petr 
Hebnar, který do přerovské 
Meopty přišel z Kyjova v roce 
1964 hned po absolvování vy-
soké školy na takzvanou umís-
těnku. Chvíli si společně pro-
cházíme výstavu a je vidět, že 
Petr Hebnar je s Meoptou spjat, 
i když už je patnáct let v dů-
chodu. „Chápu, že je to výsta-
va o designu, ale mně u všech 
výrobků chybějí jména těch 
konstruktérů – těch lidí, kteří 
je vytvořili. Designéři jim dali 
kabát – chápu, že i ten je dů-
ležitý, ten prodává,“ nastínil 
Hebnar a ukazuje na jednotli-
vé výrobky a doplňuje jména 
konstruktérů. „Tyto projekto-
ry dělal Jiří Kohl, tento zvět-
šovák já s Karlem Macháč-
kem. Tento osmimilimetrový 
projektor konstruktér Slávek 
Chytil, ten už nežije,“ roz-
povídal se o konstruktérech 
některých přístrojů. Na chví-

li se zastavíme u malé kame-
ry. „Tato osmičková kamera 
se bohužel nikdy nevyrábě-
la, i když to byl patent, který 

chtěli koupit Japonci. Ale pak 
to pohřbil nový formát fi lmu. 
Na vzniku kamery se podílel 
Hampl a designér Sekora, ten 

dělal velké projekty,“ doplnil 
Petr Hebnar. Výstava Design 
v Meoptě je v Pasáži k vidění 
do 25. ledna.  (ilo)

Kino Hvězda: Režisér točil o lidech, kteří přežili svou smrt
Kino Hvězda uvede ve středu 
16. ledna v 17 hodin dokumen-
tární fi lm Vše o životě po živo-
tě. Ten je vyprávěním lidí, kteří 
překročili hranici smrti a bylo 
jim umožněno vrátit se zpět. 
Obsahuje nejen průběh prožit-
ku, ale celkovou změnu, kterou 
jim klinická smrt přinesla do ži-
vota. Ať už se jedná o vnímání 
okolí a světa i pochopení, že nic 

se neděje náhodou. „Po projekci 
fi lmu bude následovat přednáš-
ka režiséra Dalibora Stacha, kte-
rý sám klinickou smrt dvakrát 
prožil. Stach je také spisovate-
lem, scenáristou, výtvarníkem 
i fotografem v jedné osobě,“ 
uvedla Svatava Měrková, vedou-
cí kina Hvězda. V dokumentu 
jsou i vyprávění ze setkání s Mi-
lošem Formanem a dalšími za-

jímavými lidmi. Poté následuje 
beseda s dotazy návštěvníků 
a po skončení bude možné za-
koupit režisérovy knihy. V nich 
se promítá právě osobní zkuše-
nost autora s klinickou smrtí. 
Jedna z nich se stala předlohou 
pro fi lm Za oponou noci, kte-
rý Dalibor Stach natočil s plejá-
dou českých herců a dvou holly-
woodských hvězd.  (ilo)

Kvetoucí hory v Pasáži
Posledním lednovým dnem za-
číná ve Výstavní síni Pasáž vý-
stava Kvetoucí hory, jež se koná 
u příležitosti 80letého životní-
ho jubilea Rudolfa Štěpančíka. 
Autor představí více než sto 
třicet barevných fotografi í hor 
a jejich květeny z novozéland-
ských, rakouských, italských 
a německých Alp, které jsou 
výběrem z autorovy tvorby za 
posledních 30 let.   (ilo) 

DESIGN V MEOPTĚ, první výstava v Pasáži, která vzdává hold designérům. Na výstavě jsou k vidění výrobky, které Meoptu 
proslavily v minulosti, ale i ty, jež jsou v kurzu nyní.  Foto: Ingrid Lounová 

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE MEOPTY 

Počátky vzniku Meopty sahají do roku 1933, kdy v Přerově 
vznikla malá výrobna, takzvaná Optikotechna, o dva roky 
později už spadá pod brněnskou Zbrojovku a v Přerově se 
začínají stavět nové tovární budovy. V roce 1939 fi rma zís-
kává licenci pro výrobu dvouokých zrcadlovek a zahajuje 
výrobu fl exaret. Během válečných let Optikotechna vyrábí 
válečné přístroje pro německou armádu. Až po válce – 
v roce 1946 vzniká značka Meopta. Dalšími  milníky jsou 
pro Meoptu rok 1967, kdy se na světové výstavě v Mont-

realu podílela na slavném projektu Kinoautomat a stává se 
prestižním výrobcem zvětšovacích přístrojů, fotoaparátů, 
snímacích kamer i amatérských a profesionálních projek-
torů. Po politických změnách v roce 1989 Meopta ztratila 
vojenskou výrobu, která tvořila ¾ objemu, dostává se do 
krize. V roce 1991 do Meopty poprvé přijíždí Čechoameričan 
Paul Rausnitz a postupnými investicemi a navazováním 
obchodních partnerů odvrací hrozbu konkurzu. V roce 
2002 se stává jejím jediným majitelem. 
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Sezonu na Přerovské rokli zahájí vytrvalostní běžci
  Jeden z prvních běžeckých závodů sezony startuje v neděli 20. ledna na Přerovské rokli. Třetí ročník běhu Ledňáček Best4Run se běží

na 10 kilometrů a jeho účastníci se mohou kochat krásným okolím Žernavy a Čekyně. Start je ve 13 hodin, zájemci se mohou hlásit nejpozději 
hodinu před startem. Vyhlášení výsledků je naplánováno ve 14.30 hodin.
Ledňáček byl zatím po oba 
roky věrný svému názvu a bě-
žel se za typického zimního 
počasí. „Zatím jsme měli štěs-
tí a nasněžilo nám. Ten, kdo 
si dal na začátku roku před-
sevzetí, že bude běhat, tak 
do toho může jít právě s námi,“ 
uvedl jeden z organizátorů zá-
vodu Martin Schroll. Zároveň 
si posteskl, že když nasněží, 
tak dají někteří přednost běž-
kám a vyrazí na hory. Loni se 
na start Ledňáčka postavilo 
71 mužů a žen, první ročník 
byl ještě úspěšnější, zaběhlo 
si ho 82 závodníků. „Start je 
na Přerovské rokli, pak se vy-
bíhá do polí, směrem na Žera-
vice, tam se otáčíme a běžíme 
nad lomem Žernava zahrád-
kářskou kolonií zpět na rokli,“ 
popsal další organizátor Jan 
Koňařík.

Terén tvoří hlavně polní 
cesty, místy travnaté plochy 
a částečně i asfalt. Na Ledňáč-
ka se sjíždějí běžci z celé Mora-
vy, nechybějí samozřejmě ani 
domácí závodníci. Loni si ten-
to závod, který byl její třetí de-
sítkou v životě, zaběhla i Jana 
Bortlová z Troubek. „Netušila 
jsem, že to bude tak náročné, 
já běhám jen rekreačně. Ale 
byla tam skvělá atmosféra. 
Nás, co jsme byli spíš na konci 
pelotonu, neskutečně povzbu-
zovali. Čtyři dny po závodu 
jsem pořádně ani nemohla 

chodit, jak mě všechno bole-
lo, ale byla jsem na sebe pyš-
ná, že jsem to dokázala,“ svě-
řila se Jana Bortlová, která je 
rozhodnutá zaběhnout si tuto 
„desítku“ znovu.

Ledňáček je určený pro 
muže i ženy a je podle věku 
rozdělený do dalších tří kate-

gorií. „Dosavadních dvou roč-
níků se zúčastnili běžci z Olo-
mouce, Ostravy, Brna, Valaš-
ského Meziříčí i okolí Přero-
va,“ doplnil Koňařík. Rekord 
tratě drží 44letý Petr Kučera 
z Grymova, který desetikilo-
metrovou trasu zaběhl s časem 
38:51. „Je to jeden z těžších 

závodů, ale je krásný, běží se 
pěknou přírodou. A když jej 
vyhrajete, tak je ještě hez-
čí. Pokud budu zdravý, tak 
si jej na 99 procent zaběhnu 
znovu,“ svěřil se Petr Kuče-
ra. Ženský rekord drží 45letá 
Petra Kamínková z Olomouce 
s časem 41:43.  (ilo)

DESETIKILOMETROVÝ běžecký závod Ledňáček startuje v neděli 20. ledna na Přerovské rokli.  Foto: archiv Bear Foto 

Brány Helfštýna se o první lednové sobotě otevřou turistům
  Poprvé v novém roce se milovníkům zimních výšlapů otevře v so-

botu 5. ledna od 8 hodin hodin hrad Helfštýn. Tradiční hvězdicovitý 
zimní výstup na nejznámější hrad na Přerovsku se koná už podva-
ačtyřicáté a na jeden z prvních novoročních výšlapů míří lidé z celé 
Moravy, Čech a ze Slovenska. 

Stovky lidí si nenechají ujít 
příležitost projít se přírodou 
a provětrat si plíce při turistic-
kém výšlapu na středověkou 
atrakci. Účast na novoročních 
výstupech bývá už tradič-
ně vysoká. „V loňském roce 
na Helfštýn dorazilo 3941 lidí, 
někteří přišli ve skupinkách, 
jako třeba skauti, rodiny s dět-
mi, turistické oddíly nebo ky-
nologové se psy,“ informovala 
Eva Machalová z pořádajícího 
Klubu českých turistů SK Pře-
rov.  Pro razítko a diplom nebo 
turistické odznaky si zájemci 
chodí už tradičně do hradní 
pekárny. 

Návštěvnost Helfštýna při 
novoročním výstupu je hodně 
závislá na počasí, ale skalní tu-
risty neodradí ani mlha, déšť 
nebo silný mráz. Pro tyto pří-
pady bývá otevřena i hradní 
restaurace a další dva stánky 
s občerstvením. I letos se bu-
dou v restauraci podávat teplé 
nápoje a pro zahřátí i punč 
a svařené víno a kromě něko-
lika teplých jídel provozovatel 
restaurace přislíbil i zabijačkové 
speciality a pochoutky z udírny. 

Jediné místo, kam se turisté 
 nedostanou, bude čtvrté hrad-
ní nádvoří. „Kvůli stavebním 
pracím na palácovém ná-

dvoří zůstane poslední brána 
na Helfštýně pro návštěvníky 
hradu uzavřena. Zpřístupně-
na bude husitská věž a zájem-
ci si budou moci vystoupat 

po schodech a rozhlédnout se 
po okolní krajině,“ informo-
val kastelán hradu Jan Lau-
ro. Hradní brány se uzavřou 
v 15 hodin.  (ilo)

V LOŇSKÉM ROCE se na novoroční túru na Helfštýn vydaly bezmála čtyři tisí-
covky turistů. Sjíždějí se ze všech koutů Moravy. Ilustrační foto: Hana Žáčková
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

1. 1. novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 10 km, v 9 hod. sraz u Strojaře, 
vede Szabóová
3. 1. Rokytnice–Dluhonice–Přerov, 
10 km, vlak 8.05 hod., vede Szabóová
5. 1. Zimní výstup na Helfštýn z Lipní-
ka nad Bečvou, 12 km, vlak 8.26 hod., 
vede Válková
10. 1. Osek nad Bečvou–Lipník nad 
Bečvou, 10 km, vlak 8.26 hod., vede 
Peprnová
12. 1. Tršice–Výkleky–Staměřice, 
18 km, autobus 8.20 hod., vede Sed-
láková
17. 1. Fryšták–okruh, 10 km, autobus 
8.00 hod., autobus. stanoviště č. 14, 
vede Bernátová
17. 1. Brodek–Kokory–Žeravice–
Rokytnice, 10 km, vlak 8.05 hod., 
vede Lančová
19. 1. Tršice–Lhotka–Přerov, 18 km, 
autobus 8.20 hod., autobus. stanovi-
ště č. 13, vede Pospíšilová
24. 1. Štarnov–Černovírská kyselka–
Chvalkovice, 11 km, vlak 9.05 hod., 
vede Láhnerová
26. 1. Vizovice–Doubrava–Vizovice, 
16 km, vlak 7.24 hod., vede Sedláková
29. 1. Členská schůze v restauraci 
Bečva, od 15 hod.
31. 1. Mohelnice–Loštice–Mora-
vičany, 10 km, vlak 7.38 hod., vede 
Válková
31. 1. Drahotuše–Rybáře–Hranice 
na Moravě, vlak 8.25 hod., vede 
Szabóová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec. Setkání účastníků u památní-
ku nad Přerovskou roklí v době 10–14 
hod., trasu si volí každý sám.
5. 1. Lipník nad Bečvou–Helfštýn–
vodopád– Lipník n. B., 12 km, vlak 
8.26 hod., vede Bartošík
9. 1. Bystřice pod Hostýnem - Sv. 
Hostýn a zpět, 12 km, bus 8.00 hod., 
vede Punčochářová. 
12. 1. Zlín–Malenovice–Svatá voda–
lesní hřbitov–Zlín, 13 km, vlak 7.46 
hod., vede Bartošík.  
16. 1. Odry–Veselí–Dobešov–Jin-
dřichov, 14 km, bus 6.10 hod., vede 
Krejčí.         
19. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újez-

dec–Přerov, 12 km, vlak 7.37 hod., 
vede Vaculík.     
22. 1. v 17.00 hod. členská schůze 
v salonku restaurace Bečva.
23. 1. Frenštát pod Radhoštěm–
Kopaná (mlýn na pohanku) –Frenštát 
p. R., 10 km, vlak 7.19 hod., vede 
Mužíková.
26. 1. Mohelnice–Podolí–Křema-
čov–Mohelnice, 12 km, vlak 8.05 hod., 
vede Wnuk.
30. 1. Olomouc–Velká Bystřice–
Svatý Kopeček, 13 km, vlak 8.05 hod., 
vede Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

8. 1. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí  
12. –16. 1. Lyžařský výlet do Jizerek – 
Kořenov, penzionu Karlos. Jednoden-
ní túry na běžkách (10–25 km) 
24.–29. 1. Lyžařský přejezd Jizer-
ských hor – chata Jizerka. Jednodenní 
túry polehku v upravených stopách.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:
Do 31. 3. Příběhy z pravěku (S trochou 
fantazie a vědeckých poznatků). 
Výstava formou „encyklopedie nej-
častějších omylů“ vizuálně i odborně 
přibližuje nejoblíbenější témata, 
kterým se spisovatelé v příbězích pro 
děti i dospělé rádi s větším či menším 
úspěchem věnují. Ústředním téma-
tem je 5000 let starý rituál pohřbu 
ženy z pravěké osady poblíž Hlinska 
na Přerovsku, jejíž kosterní pozůstat-
ky byly představeny v rámci archeo-
logické výstavy přerovského muzea 
na přelomu roku 2016 a 2017. 
DO 6. 1. Oheň v domácnosti – 
110 let od založení sirkárny v Lipníku 
nad Bečvou, výstava připomene 
zajímavou historii lipenské sirkárny. 
Zámecká galerie Konírna Lipník nad 
Bečvou, včetně malého výstavního 
sálu v 1. patře. 

Akce:
15. 1. Legenda o panelovém městě. 
Přednáška Petra Sehnálka, v 17 hod., 
Korvínský dům.
22. 1. Rekonstrukce podoby pravě-
kých lidí moderními metodami. Před-
náška doprovází výstavu Příběhy 
z pravěku. Přednáší Eva Vaníčková, 
antropoložka Moravského zemské-
ho muzea v Brně – Centra kulturní 
antropologie, v 17 hod. Korvínský 
dům.
Muzejní edukace pro veřejnost a jiné 
zájmové skupiny:

STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY:
Expozice archeologie – Hurá 
za mamuty!

Expozice archeologie – Krásy pravě-
kého umění (zejména pro gymnázia 
a střední školy)
Expozice školních tříd – Neobyčejné 
dějiny obyčejné školní třídy
Expozice školní třídy ze 17. století – 
Putování s J. A. Komenským

Expozice mineralogie – Poklady 
z hlubin Země
Expozice entomologie – Ze života 
hmyzu
Expozice hanáckého kroje – Lidové 
zvyky na Hané
Expozice zvonů – Když se rozeznějí 
zvony
Vývoj a historie přerovského zámku 
– Tajemství přerovského zámku

Program k výstavě:
Příběhy z pravěku

Pravěké kultury vždy spisovatele 
lákaly k vytvoření více či méně 
pravdivých příběhů. Některé skuteč-
nosti z příběhů ale zmizely kvůli lepší 
zápletce, jiná fakta chybějí, jelikož se 
na moderní vědecké objevy teprve 
čekalo. Jakých nejčastějších omylů 
se autoři příběhů z pravěku dopou-
štějí? Jaké mýty dodnes přežívají? 
Žáky čeká napínavé odhalování chyb, 
omylů a mýtů, které v příbězích 
o pravěku stále kolují.
Objednávky: tel. 581 250 531 

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.

Akce:
11. 1. Košík s keramickým dnem – 
drátování. Výtvarná dílna s Veronikou 
Matlochovou. Vstupné 350 Kč, v ceně 
materiál, pomůcky a občerstvení. 
Je třeba se přihlásit na kosturova@
prerovmuzeum.cz nebo na 581 219 
910-12. Od 16.00 v budově ORNIS.
12. 1. Mezinárodní sčítání vodního 
ptactva. Spolu se sčitateli mohou 
účastníci vidět zajímavé zimní 
hosty z ptačí říše v Kvasické pís-
kovně, v okolí řek Moravy a Rusavy,  
na Záhlinických rybnících i v Hulínské 
pískovně. Sraz zájemců na nádraží 
v Tlumačově v 8.15 hod., ukončení 
okolo 15. až 16. hod. v Hulíně. Délka 
trasy 15 km. 
Do 25. 1. Výtvarná soutěž pro děti 
na téma Moje oblíbená rostlina – pří-
jem prací.
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma
Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.

Programy pro zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma. Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
v lednu – uzavřen

5. 1. Novoroční výstup na Helfštýn, 
hrad je přístupný od 8 do 15 hod. 

MĚSTSKÝ DŮM
4. 1.  Maturitní ples – GJB a SPgŠ, 
od 19 hod.

6. 1. Nedělní párty s dechovkou, 
od 13.30 hod.
11. 1. Maturitní ples – Střední zdra-
votnická škola Hranice, od 19 hod.
12. 1. Maturitní ples – Obchodní aka-
demie, od 19 hod.
13. 1. Pink Floyd Night v podání fi lhar-
moniků, v 19.30 hod.
15. 1. Milostný trojúhelník – improvi-
zační  divadlo, v 19.30 hod.
18. 1. Maturitní ples – Gymnázium 
Jakuba Škody, od 19 hod.
19. 1. Maturitní ples – GJB a SPgŠ, 
od 19 hod.
20. 1. Pojďte, pane, budeme si hrát – 
divadelní představení pro děti, v 15 hod. 
22. 1. Hradišťan & Jiří Pavlica – kon-
cert, v 19.30 hod.
25. 1. Maturitní ples – Gymnázium 
Jakuba Škody, v 19 hod.
26. 1. Maturitní ples – Střední průmy-
slová škola, v 19 hod.
27. 1. Karneval pro děti s Pavlem 
Novákem, v 15 hod.
1. 2. Maturitní ples – GJB a SPgŠ, 
v 19 hod.
2. 2. Farní ples

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
3. 1. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
17. 1. Rok 2019 z pohledu numerolo-
gie - přednáška Dagmar Halotové, 
učebna MěK, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
21. 1. – 18. 2.  Základy práce s MS 
Word 2016 – PC kurz pro začáteč-
níky, učebna MěK, každé pondělí 
9–10.30 hod.
23. 1. – 20. 2.  Základy práce s MS 
Excel 2016 – PC kurz pro začáteč-
níky, učebna MěK, každou středu 
16–17.30 hod.
23. 1. Martinik: ostrov květin – cesto-
pisná beseda s Jaromírem Novákem, 
velký sál klubu Teplo Přerov, Horní 
nám. 9, od 17 hod.
28. 1. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jiří Wolker, učebna MěK, 
od 13 hod. 
29. 1. Virtuální univerzita třetího věku 
– videopřednáška pro studující se-
niory (jen pro již přihlášené studen-
ty), učebna MěK v Přerově, Žerotíno-
vo nám. 36, 10–12 a od 13–15 hod.
29. 1. Beseda a autorské čtení se 
spisovatelkou Lenkou Chalupovou, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.
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Akce pro děti:
4., 11., 18., 25. 1. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
4., 11., 18., 25. 1. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
8. 1. Tvořivá dílna – legrační krabička, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
11. 1. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 14 hod.

Akce v místních částech:
2.–31. 1. Stavba středověkého hradu, 
Lověšice, v provozní době knihovny
10. 1. Tvořivá dílna – bublinkoví sně-
huláci, Čekyně, od 16 hod.
15. 1. Tvořivá dílna – 3D sněhulák, 
Lýsky, od 16 hod.
15. 1. Tvořivá dílna – sněhové vločky 
z papíru, Vinary, od 16.30 hod.
19. 1. Tvořivá dílna – krmítko pro 
ptáčky a pohankové polštářky, Dlu-
honice, od 17 hod.
22. 1. Tvořivá dílna – sněhuláci a tuč-
ňáci, Žeravice, od 16 hod.
24. 1. Tvořivá dílna – sněhuláci, Hen-
člov, od 16 hod. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A  

 7. 1. Zpívejme si koledu – společné 
zpívání koled s dětmi z MŠ, 10.15 hod.

14. 1. Imunitní systém, ochránce, 
který občas škodí – Olga Župková, 
10.15 hod.
14. 1. Cvičení paměti, 11.15 hod.
21. 1. Bratislava, město starobylé 
i moderní – Martina Krejčířová, 
10.15 hod.
28. 1. Rukodělná činnost: ubrousková 
technika na keramickou dlaždici, 
10.15 hod.

Úterý
8. 1. Vycházka s trekingovými holemi: 
Záhlinice, muzeum Františka Skopa-
líka – odjezd vlakem v 9.48 hod. Sraz 
na vlakovém nádraží 9.40 hod. Před-
pokládaný návrat 13.30 hod. 
15. 1. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je 10 osob, 
nutné se přihlásit u M. Krejčířové, tel.: 
777 729 521.

Středa 
9. 1. Kavárna pro seniory: Indie – 
Vítězslav Vurst, v 16 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem 
od 9 do 10 hod.
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi, 
v 9 hod. 
čtvrtek (lichý týden): cvičení se smo-
vey kruhy, v 8.30 hod., další skupina 
v 9.40 hod.
čtvrtek (sudý týden): cvičení na baló-
nech 

Internet pro seniory
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 

PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v po 14:45–16:15 hod. Kurz začí-
ná v pondělí 21. 1., cena kurzu je 
450 Kč. Kurzy probíhají v centru 
Sonus, přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
1. –3. 1. Novoroční šachový turnaj - 
Klub Dlažka

4. –6. 1. Víkend stolních her – Klub 
Dlažka

30. 1. Karel Plíhal – Klub Teplo, v 19.30 
hod.

1.–4. 2. Zimní rodeo pro rodiče 
s dětmi, Pohořany 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

8. 1. Novoroční přehrávky – vystou-
pení dětí ze zájmového útvaru kláve-
sy, pískání a kytara – ATLAS, 
od 17 do 18 hod. 

18. 1. Liška – brož, rukodělný kurz 
plstění, přihlášky dopředu, ATLAS, 
v 15 hod.

* Po celý měsíc výtvarná soutěž 
V korunách stromů, práce doručit 
nejpozději do 29. 3. na BIOS

* Kvalifi kační kola ekologické soutěže 
Naší přírodou zahájíme koncem ledna. 
Info v BIOS u Dagmar Mlčákové

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26

27. 1. Papírohrátky pro děti a rodiče, 
od 15 hod.
* Aktuální akce a přednášky na webu 
a facebooku. 

JEDEN SVĚT
9. 1. Projekce fi lmu z festivalu Jeden 
svět: Chicagogirl, režisér Joe Piscatell 
USA/Sýrie. Devatenáctiletá Ala´a 
Basatneh by měla mít běžné starosti 
jako její američtí vrstevníci – školu, 
lásky, módu… Jenže na nic z toho 
studentka z Chicaga nemá čas. 
Prostřednictvím sociálních sítí totiž 
organizuje revoluci v Sýrii. Kavárna 
Peťkafe (Jiráskova ulice), v 18 hod., 
zdarma.

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

6. a 13. 1. Červený kvíteček
20. a 27. 1. Kaimovo dobrodružství
Představení začínají vždy 
ve 14 a v 16 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – leden                        změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–14 6 –7.30; 9–14 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15 – 21

Úterý 15-17; 18-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20 15-21 ženy 13-21

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –14
15–17; 18 – 21

6 – 7.30; 9 –14
15–16; 19 – 20 19-21 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 18-21 ženy 15-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 14; 15–19 15-21 muži 15-21

Sobota 10–20 10–20 11–12 10–20 společná 10-20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18 společná 10-18

 VÝJIMKY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

úterý 1. 1. zavřeno

středa 2. 1. 10–20 13–20 ženy 13–21

sobota 12. 1. 10–18 10–18 11–14 10–18 společná 10-20

sobota 26. 1. 13–16 13–16 13–16 společná 10-28
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2. 1.  18:00 MCQUEEN, art fi lm, titulky

2. 1.  20:00 THE DOORS - 50TH ANNIVER-
SARY CELEBRATION, art fi lm, originál

3. 1.  10:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL, Bioseni-
or, česky

3. 1.  17:30 ZNOVU VE HŘE 2D, titulky

3. 1.  20:00 UTOP SE, NEBO PLAV, titulky

4. 1.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

5. 1.  17:30 AQUAMAN 3D, dabing

5. 1.  20:00 ZNOVU VE HŘE, titulky

6. 1.  10:00 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU, dabing

6. 1.  15:00 SPIDERMAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, titulky

6. 1.  17:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Biosenior, 
titulky

6. 1.  19:30 BUMBLEBEE, dabing

7. 1.  17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ, 
dabing

7. 1.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

8. 1.  10:00 ZNOVU VE HŘE, Baby Bio, titulky

8. 1.  17:30 AQUAMAN, titulky

8. 1.  20:00 HALLOWEEN, AKCE LEVNÉ 
ÚTERÝ, titulky

9. 1.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

9. 1.  20:00 ONI A SILVIO, art fi lm, titulky

10. 1.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio 
senior, titulky

10. 1.  17:30 CENA ZA ŠTĚSTÍ, česky

10. 1.  20:00 ROBIN HOOD, titulky

11. 1.  17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY 3D, dabing

11. 1.  20:00 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH

12. 1.  17:30 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, dabing

12. 1.  20:00 AQUAMAN, dabing

13. 1.  17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, Biosenior, 
česky

13. 1.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

14. 1.  17:30 BUMBLEBEE, dabing

14. 1.  20:00 ROBIN HOOD, titulky

15. 1.  17:30 AQUAMAN, dabing

15. 1.  20:00 CREED II, AKCE LEVNÉ ÚTERÝ, 
titulky

16. 1.  17:00 CENA ZA ŠTĚSTÍ

16. 1.  19:00 VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ, Art 
fi lm, projekce s hosty a besedou

17. 1.  10:00  BALÓN, Biosenior, česky

17. 1.  17:30 KURSK, titulky

17. 1.  20:00 SKLENĚNÝ, titulky

18. 1.  17:30 BUMBLEBEE 3D, dabing

18. 1.  20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, dabing

19. 1.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

19. 1.  20:00 SKLENĚNÝ, titulky                              

20. 1.  17:30 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE, Biosenior, česky

20. 1.  20:00 KURSK, titulky

21. 1.  17:30 SKLENĚNÝ, titulky

21. 1.  BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

22. 1.  17:30 BUMBLEBEE , titulky

22. 1.  20:00 VENOM, akce Levné úterý, 
dabing

23. 1.  17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ, 
dabing

23. 1.  20:00 AQUAMAN 3D, dabing

24. 1.  10:00 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH, Biosenior

24. 1.  17:00 FAVORITKA, titulky

24. 1.  19:00 SCHINDLERŮV SEZNAM, titulky

25. 1.  17:30 PSÍ DOMOV, dabing

25. 1.  20:00 SLOŽKA 64, titulky

26. 1.  17:30 PSÍ DOMOV, dabing

26. 1.  20:00 AQUAMAN, dabing

27. 1.  15:00 DREAMERS/Snílci 

27. 1.  18:00 DREAMERS/Snílci 

28. 1.  17:30 BUMBLEBEE, dabing

28. 1.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky

29. 1.  10:00 MARY POPPINS SE VRACÍ, Baby 
Bio, dabing

29. 1.  17:30 NARUŠITEL, česky

29. 1.  20:00 ZRODILA SE HVĚZDA, akce 
Levné úterý, titulky

30. 1.  17:30 PSÍ DOMOV, dabing

30. 1.  20:00 AMATÉŘI, Art fi lm, titulky

30. 1.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio 
senior, titulky

31. 1.  17:30 ŽENY V BĚHU, česky, od 12 let    
31. 1.  20:00 ÚNIKOVÁ HRA, titulky, od 15 let  

BIJÁSEK
4. 1.  17:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU

5. 1.  15:30 ČERTÍ BRKO

12. 1.  15:30 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

13. 1.  15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET

19. 1.  15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET 

20. 1.  15:30 HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 
HALLOWEEN

26. 1.  15:30 LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI 
JSOU ZPĚT

Změna programu vyhrazena  

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Pravděpodobně nejmladším vystavovatelem 
v Galerii města Přerova bude teprve 14letý Pat-
rik Horký z Přerova, který sbírá retro předměty 
ze 70. a 80. let. Návštěvníci výstavy, která začíná 
ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin, si tak budou moci 
prohlédnout původní obaly od zboží, jež plnilo 
regály obchodů před 30 až 40 lety. Některé 
krabičky, plechovky nebo papírové sáčky z jeho 
sbírky ještě skrývají i původní obsah. To je třeba 
příklad mýdla Šeřík, kakaa Granko nebo pudinků. 
Vernisáž se uskuteční za účasti nadšeného sbě-
ratele a doprovodu dobové muziky – Retro dua. 
Výstava potrvá do 10. února.

Až do 25. ledna v Pasáži pokračuje výsta-
va Design v Meoptě, jež mapuje nejen 
počátky, ale celou historii designu v tomto 
závodě. Od 24. ledna je v Pasáži k vidění 
další výstava, která zachycuje sportovní 
historii Vodní pólo – Přerov – 85 let. První 
utkání ve vodním pólu se uskutečnilo 
na letní plovárně u řeky Bečvy v srpnu 
roku 1933. Ty současné zápasy se odehrá-
vají v krytém plaveckém areálu na Kopa-
ninách. Výstava stručně seznamuje s dějinami vodního póla v Evropě a podává 
podrobný přehled vývoje přerovského vodního póla i s jeho mezinárodními 
úspěchy.

Od ledna si mohou návštěvníci gale-
rie Eso prohlédnout grafi cké listy 
Oldřicha Jelena. Podstatná část jeho 
kreseb vzniká na základě konkrétního 
literárního podnětu, jeho obrázky 
přesahují výchozí text a vytvářejí 
i své vlastní světy a příběhy. Origi-
nální technikou lavírovanou tužkovou 
kresbou vytváří v jemných lazurních 
vrstvách novou magickou realitu. 
V současné době se věnuje litografi i, 

ve které zhodnocuje svoji dokonalou kresebnou techniku. Vytváří také ex lib-
ris. Je členem Sdružení českých umělců grafi ků Hollar.

Minimalismus, čisté linie, přírodní 
barvy a jednoduché motivy, tak lze 
stručně charakterizovat keramiku 
Adély Volné z Bánova. Tvorbě kera-
miky se absolventka uherskohra-
dišťské UMPRUM věnuje už 19 let. 
Používá světlou hlínu a transparentní 
glazury, dekoruje jen vypichováním 
jednoduchých vzorů a lineární kresby 
vytváří ostrým nožíkem. Její domé-
nou je užitková keramika – hrnky, 
konvice i dekorativní  keramika, která 
je právě k vidění na Trafačce.


