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Masopustní chasa si na jeden den 
převezme vládu nad městem
Medvěd s medvědářem, smrt-
ka, kobyla, slamák, cikánka 
s cikánem, nevěsta s ženi-
chem, policajt, baba s nůší 
a mnohé další postavy se ob-
jeví v sobotu 23. února v ma-
sopustním průvodu prochá-
zejícím městem. Masopust-
ní veselí propukne v ulicích 
Přerova už pojedenácté. Před 
radnicí se rej maškar zasta-
ví v 9.15 hodin, aby si stárek 
převzal od vedení města šavli 
se sukénkou, což symbolizuje 
masopustní právo, které prů-
vod opravňuje se veselit. Poté 
se rozverná chasa doprová-
zená muzikou Okybača vydá 
do ulic centra. Projde Krato-
chvílovou a Jiráskovou uli-
cí a Wilsonovou se vrátí zpět 
na náměstí TGM, odkud se 
vydá Mostní do ulice Na Mar-
ku a na Horní náměstí k zám-
ku. Své putování zakončí ko-
lem 14. hodiny před restaurací 
Katovna.  (ilo)                                                                    

Více na straně 7

MASOPUSTNÍ PRŮVOD se projde centrem Přerova už pojedenácté, pořádá jej spolek Cukrle s folklorním souborem Haná.  
Sraz maškar je u spolku Cukrle U Bečvy 1 v 9 hodin.   Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Jako blesk 
z čistého nebe 
přišla zprá-
va o náhlém 
úmrtí bývalé-
ho primátora 
Vladimíra Pu-
chalského. Ješ-
tě do loňského 

roku první muž radnice zemřel 
17. ledna ve věku 74 let. Smrt ho 
zasáhla na horách, při jeho oblí-
beném lyžování. 
Vladimír Puchalský se narodil 
19. května 1944 v Předmostí, 
vystudoval Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 1970 nastoupil na Měst-
ský úřad v Přerově, kde pra-
coval do roku 1999 jako tajem-
ník. V roce 2006 založil hnutí 

Společně pro Přerov, za které 
kandidoval ve volbách. V le-
tech 2014 až 2018 byl primá-
torem Přerova. „Vladimír byl 
nejen můj kolega, ale i kama-
rád, dobrý parťák, učitel. Je mi 
ctí, že jsem mohl prožít čtyři 
intenzivní roky po jeho boku, 
učit se od něj, naslouchat mu, 
debatovat s ním nebo se i přít,“ 
reagoval na náhlý odchod své-
ho předchůdce Petr Měřínský, 
primátor Přerova. Vladimír Pu-
chalský vstoupil do komunální 
politiky v roce 2001, když ho 
oslovili občané, aby společně 
zformulovali odpor vůči stav-
bě obchodního řetězce. Tím-
to krokem se z něj stal politik. 
V letech 2006 až 2018 byl členem 
zastupitelstva. V posledním 

volebním období už nekandi-
doval, chtěl žít klidnější život. 
„Měl spoustu plánů. Těšil se, že 
se bude více věnovat vnukům, 
že bude běhat, lyžovat, jezdit 
na kole, plavat, poslouchat jazz, 
pít dobré víno. Říkal, že koneč-
ně bude mít čas na čtení knih ze 
své rozsáhlé knihovny. Věno-
val se také psaní příběhů a toto 
téma nás spojovalo ke společ-
ným debatám,“ zavzpomínala 
na bývalého primátora mluv-
čí radnice Lenka Chalupová. 
A Přerované mohli od listopadu 
vždy brzy ráno téměř každý den 
vidět bývalého primátora, jak 
běží kolem Bečvy. „Ještě v úte-
rý ráno, když jsem jela do prá-
ce, jsem viděla, jak s holemi 
jde rychlochůzí po zasněženém 

Přerově. Zamávala jsem mu 
z auta a říkala si, kolik má v sobě 
energie,“ doplnila mluvčí města 
Chalupová. O dva dny později 
na radnici vyvěsili černou vlaj-
ku a přichystali kondolenční 
knihu, jeho odchod byl velmi 
nečekaný. „Věděl jsem, že poté, 
co jsem od něj přebral primá-
torské žezlo, mě bude kriticky 
sledovat, a čekal jsem i na jeho 
hodnocení. Nechce se mi věřit, 
že už mi ho nikdy neřekne. Že 
spolu nezajdeme ‚na jedno‘... 
Navždy na něj budu vzpomínat 
jako na člověka, kterého jsem 
měl rád a kterého jsem si vážil,“ 
zakončil svou vzpomínku Petr 
Měřínský. S Vladimírem Pu-
chalským odešel velký patriot 
Přerova.  (ilo) 

Na radnici zavlál černý prapor za Vladimíra Puchalského
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aktuálně z Přerova

Populace v Přerově stárne, městu 
scházejí místa v domovech pro seniory

 Věk obyvatel Přerova se zvyšuje a lidí, kteří potřebují pomoc a péči 
druhých, přibývá. Aktuálně v Přerově a jeho místních částech žije
12 920 lidí nad 60 let z celkového počtu 43 tisíc obyvatel. Přitom 
aktuální počet lůžek v jediném přerovském zařízení – domově pro 
seniory, činí 82 míst. 

V přerovském domově pro se-
niory aktuálně evidují 957 žá-
dostí do tohoto zařízení. „Z to-
hoto počtu 374 žadatelů splňuje 
stanovená kritéria pro umístě-
ní v našem domově,“ upřesni-
la ředitelka Sociálních služeb 
města Přerova Jana Žouželko-
vá. Částky za pobyt v domově 
se pohybují okolo deseti tisíc 
korun. Uživatel domova pro 
seniory hradí za pobyt a stra-
vu na dvojlůžkovém pokoji 315 
korun na den, což je asi 9 500 
korun měsíčně, jednolůžkový 
pokoj je přibližně o tisícikoru-
nu dražší.

„Výstavba nového pavilo-
nu G, která by navýšila počet 
míst v domově o 72 lůžek, je 
jednou z priorit naší koalice. 
Kromě navýšení tolik potřeb-
né kapacity by tento pavilon 
nabízel i další sociální služ-
by pro dříve narozené,“ uvedl 
Petr Kouba, náměstek primá-
tora pro školství a sociální zá-
ležitosti. Město nadále počítá 
také s přebudováním bývalé-
ho hotelového komplexu Stro-
jař na bydlení. „Revitalizova-
ná budova Strojaře by mohla 
sloužit pro seniory i mladé 

rodiny. Chtěli bychom tam 
vytvořit zázemí typu domu 
s pečovatelskou službou s tím, 
že by tam sídlili i lékaři a služ-
by a zároveň by v objektu mělo 
své místo komunitní centrum, 
kde by se dříve narození se-
tkávali a společně bavili,“ na-
stínil Kouba. Vše je samozřej-
mě odvislé od fi nancí města 
a hlavně  dotačních titulů.

V platnosti zůstává i vize 
Alzheimer centra, kterou má 
v plánu vybudovat v bývalém 
Chemoprojektu soukromá 
společnost. „Tuto myšlenku 
nadále podporujeme, zařízení 
tohoto typu by výrazně po-
mohlo lidem s Alzheimerovou 
chorobou i příbuzným, kteří 
o ně pečují,“ doplnil Kouba. 

V Přerově je celkem osm 
domů s pečovatelskou službou, 
v nichž je celkem 308 bytů, 
z toho jednopokojových je 168 
a garsonek 130. „K dnešnímu 
dni je v pořadníku vedeno 558 
žadatelů o bydlení v domech 
s pečovatelskou službou, z toho 
29 z nich potřebuje řešit situa-
ci akutně,“ informovala Blan-
ka Hrubá z odboru sociálních 
věcí a školství. V každém domě 

s pečovatelskou službou mohou 
tamní obyvatelé využívat slu-
žeb pečovatelské služby, kterou 
poskytují Sociální služby města 
Přerova. „Jedná se o pomoc při 
zvládání běžných úkonů, jako 
je pomoc při podávání jídla, 
oblékání se, při osobní hygie-

ně nebo při dovozu či donášce 
jídla, ale i třeba při úklidu do-
mácnosti,“ nastínila nabízené 
služby sociálních služeb Blanka 
Hrubá. Cena nájmů v domech 
s pečovatelskou službou se po-
hybuje podle velikosti bytu 
od 2000 do 3700 korun.  (ilo)

Jednání zastupitelů
bude v pondělí 25. 2.

Zastupitelé města se sejdou 
ke svému jednání v pondělí 
25. února  ve 14 hodin v sále 
Městského domu. Přímý 
přenos mohou zájemci sle-
dovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov. (red)

Nezaměstnanost byla na konci roku 
v Přerově nejnižší za posledních pět let
Lidí bez práce je v Přerově 
méně, než tomu bylo před ro-
kem, a vývoj nezaměstnanosti 
z konce roku je nejpříznivější 
za posledních pět let. V pro-
sinci loňského roku činila míra 
nezaměstnanosti v Přerově 
4,6 %, přitom celorepubliko-
vý průměr je 3,1 %. Bez práce 
bylo v Přerově 2 059 lidí a vol-
ných pracovních míst nabí-
zel přerovský úřad práce 644. 
Ohlédneme-li se do minulosti, 
tak před rokem bylo bez prá-
ce v našem regionu 6,2 % lidí 
a v roce 2014 se nezaměstna-
nost v Přerově na konci roku 
přehoupla přes desetiprocent-
ní hranici (10,3 %). „Co se týče 
celého přerovského okresu, tak 
míra nezaměstnanosti dosáh-

la na konci roku 4,1 procenta, 
a okres Přerov tak v Olomouc-
kém kraji zaujímá čtvrtou příč-
ku. Nejnižší nezaměstnanost je 
v Olomouckém kraji na Prostě-
jovsku, tam činí 2,4 %,“ infor-
movala Ilona Kapounová, ředi-
telka Úřadu práce kontaktního 
pracoviště Přerov. O něco vyšší 
je nezaměstnanost na Olo-
moucku, tam dosáhla 2,8 % 
a pomyslná třetí příčka patří 
Šumpersku se 3,9 %. Nejvyš-
ší nezaměstnanost je v na-
šem kraji na Jesenicku, tam 
činí 5,6 %.  Zajímavostí je, že 
v přerovském okrese je více 
nezaměstnaných mezi žena-
mi, těch bylo na konci roku bez 
práce 1 877, zatímco mužů bylo 
bez pracovního poměru 1 806. 

Ve všech ostatních okresech 
Olomouckého kraje byla situa-
ce opačná, více nezaměstna-
ných bylo mezi muži.

A které podniky a společnosti 
v Přerově loni opakovaně nabí-
zely pracovní příležitosti? Za-
městnance poptávaly Technic-
ké služby města Přerova, stro-
jírenské fi rmy PSP Machinery 
a PSP Speciální strojírna, ale 
také Meopta, fi rma zabývající 
se stavbou hal  - Astron Buil-
dings, Středomoravské stav-
by, společnost Ardon safety, 
která nabízí ochranné a pra-
covní oděvy, nebo DSP Přerov, 
což je obchodně inženýrská fi r-
ma zabývající se výrobou strojů 
pro technologie zpracování ne-
rostných surovin.  (ilo)

POPULACE V PŘEROVĚ stárne a bytů pro dříve narozené je nedostatek. Městu 
chybějí hlavně místa v domově pro seniory  Ilustrační foto: Ingrid Lounová
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Eva Matulová
Zapomněla jsem 
ve vlaku bundu, 
naštěstí jsem 
na to přišla, 
tak jsem volala 

na dráhy a pak jsem si bundu 
vyzvedla ve ztrátách a nále-
zech v Přerově. A jednou jsem 
zase já našla mobil a zavolala 
jsem na jedno číslo v telefonu, 
a tak jsem se dopátrala k ma-
jiteli telefonu a vrátila jsem ho.

Jan Pinkava
Kdysi jsem na 
festivalu našel 
mobil, a protože 
nebyl uzamče-
ný, tak jsem se 

do něj dostal a pomocí sociál-
ních sítí jsem vyhledal jeho 
majitele. Potom jsme se se-
šli a mobil jsem mu vrátil. Byl 
šťastný.

Alena Hegerová
Jednou jsem na-
šla u obchodu pe-
něženku i s peně-
zi, bylo to 30 tisíc 
a byl tam i adre-

sát, komu ty peníze patřily. Tak 
jsem je tomu člověku vrátila. 
Nálezné jsem sice nedostala, 
ale ten dotyčný byl rád a podě-
koval mi.

Jakub Béreš
Jednou, když 
jsem šel na fot-
bal, jsem po ces-
tě našel peně-
ženku, byl v ní 

menší obnos – asi 200 korun, 
ale taky občanka. Ztratil ji asi 
dvacetiletý kluk, našel jsem si 
ho na sociálních sítích a všiml 
jsem si, že ho má kamarádka 
v přátelích, přes ní jsem se 
k němu dopátral. Na druhý 
den jsme se sešli a peněženku 
jsem mu vrátil. On mi dal čo-
koládu Merci.

Foto a text: Ingrid Lounová

aktuálně z Přerova

UŽ JSTE NĚCO 
ZTRATILI A ZNOVU 
JSTE SE S VĚCÍ 
SHLEDALI? NEBO 
JSTE SAMI NĚCO 
NAŠLI?  

Ztráty a nálezy praskají ve švech 
  Plný sklad kol, v policích uložené spacáky, kufry, trekingové hole, cestovní tašky, koloběžky, fl orbalová 

hokejka nebo kytara. Nalezené předměty, které nikomu nescházejí, plní sklad ztrát a nálezů ve dvoře 
jedné z budov přerovského magistrátu v Blahoslavově ulici. „Nejčastěji lidé ztrácejí hlavně peněženky, 
mobilní telefony, klíče a osobní doklady. Největší kuriozitou loňského roku, kterou jsme zapsali do se-
znamu nalezených věcí, byl úplně nový mlýnek na maso, který našli městští strážníci v ranních hodinách 
na chodníku na náměstí T. G. Masaryka,“ informovala Iveta Zapletálková z přerovského magistrátu.

Loni tak úředníci magistrá-
tu zaevidovali 284 nálezů, re-
kordním měsícem byl duben, 
kdy zapsali 37 věcí. V ostatních 
měsících to přitom bývá oko-
lo 24 předmětů. Nejčastěji lidé 
nalezené věci vhazují anonym-
ně do schránky nálezů, která 
je umístěna v průjezdu budo-
vy městské policie na náměstí 
TGM. „Někteří občané nám je 
nosí osobně. Část věcí přiná-
šejí i policisté, městští strážní-
ci nebo zaměstnanci Českých 

drah,“ doplnila Iveta Zapletál-
ková. K dosud nejkurióznější-
mu nálezu, ke kterému byla před 
dvěma lety do jednoho přerov-
ského bytu přivolána hlídka 
Policie ČR, patřil had. A jak se 
ukázalo, jednalo se o nejedovatý 
druh – užovku červenou, která 
byla předána do péče odborníků 
v Biologické stanici. 

A kolik lidí se loni znovu 
setkalo se svými ztracenými 
věcmi?  Přesně 126 nálezů – 
hlavně peněženek s doklady, 

klíčů, mobilních telefonů, se 
opět vrátilo ke svým majitelům 
nebo do institucí, které tyto 
doklady vydaly. Nalezené věci 
jsou na Magistrátu města Pře-
rova uschované celé tři roky. 
„Pokud si je nikdo do této doby 
nevyzvedne, jsou předkládá-
ny komisi pro ztráty a nálezy, 
která posoudí, zda jsou určeny 
k prodeji, či likvidaci,“ upřes-
nila Zapletálková. Finanční 
výtěžek z prodeje potom pře-
chází do rozpočtu města.  (ilo)

JEN ČÁST nalezených věcí se vrací k lidem, které je postrádají. Po třech letech se věci z magistrátního skladu likvidují a ty 
hodnotnější prodávají.  Foto: Ingrid Lounová 

Nejčastěji lidé ztrácejí občanské průkazy
V loňském roce přijali úřed-
níci přerovského magistrá-
tu 1221 oznámení o ztrátě nebo 
odcizení občanského průka-
zu. „Za porušení povinnos-
ti ochránit občanský průkaz 
před ztrátou nebo odcizením 
můžeme uložit až desetitisíco-
vou pokutu. Většinou se jedná 
o sankce v řádech stokorun. 

Přihlížíme k okolnostem přípa-
du, zda se jedná o první ztrátu, 
nebo opakované jednání,“ vy-
světlila Jitka Kočicová, vedoucí 
odboru evidenčních správních
služeb  přerovského magistrá-
tu. Při podání žádosti o vydání 
nového občanského průkazu 
se hradí správní poplatek 100 
korun. „Nový průkaz totož-

nosti vyhotovíme do 30 dnů, 
pokud žadatel potřebuje nový 
občanský průkaz ve zkrácené 
lhůtě, musí si připlatit,“ do-
plnila Jitka Kočicová. Do pěti 
pracovních dnů činí správní 
poplatek 500 korun, do násle-
dujícího pracovního dne - to 
znamená do 24 hodin, zaplatí 
žadatel 1000 korun.  (ilo)
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Lůžko v ubytovně přijde až na pět tisíc měsíčně,
mrazivou noc mohou bezdomovci přečkat v sedárně

 Na území Přerova je aktuálně v provozu 13 ubytoven, tři zařízení tohoto typu během minulého roku ukončila svou činnost. Skončila tak 
dlouhodobě kritizovaná ubytovna Pavla Mirgy v Dluhonské ulici, dále ubytovna na Velkých Novosadech 13, kterou měla v nájmu soukromá 
společnost a město ji už dále neprodloužilo smlouvu, a třetím zařízením, které už neposkytuje ubytovací služby, sídlilo na adrese Škodova 1 
a právě tento objekt je v souvislosti s plánovaným průpichem určen k demolici.
„Ke konci roku žilo v 13 mo-
nitorovaných ubytovnách na 
území Přerova celkem 350 lidí, 
z toho 130 mimopřerovských. 
Nejvíce osob je ubytovaných 
v objektu Chemik 2, tam by-
dlí asi 80 až 90 lidí. Naopak 
nejméně jich žije v ubytovně 
Dona v Čechově ulici,“ zmínila 
Romana Pospíšilová, vedoucí 
odboru sociálních věcí a škol-
ství z přerovského magistrá-
tu. Snad nejdéle je v provozu 
ubytovna na výstavišti, kterou 
provozuje Český červený kříž. 
„V provozu je od roku 1994 a její 
kapacita je 47 lidí,“ sdělila Eva 
Mezírková Barešová, ředitel-
ka oblastního spolku České-
ho červeného kříže v Přero-
vě. Kromě zmíněné ubytovny 
pracovnice Českého červené-
ho kříže zajišťují provoz tak-
zvané sedárny, která slouží 
lidem bez domova v době, kdy 
rtuť teploměru klesne pod bod 
mrazu. „Sedárna je otevřena 
v chladných dnech od listopa-
du do března pro zájemce, kte-
ří chtějí přečkat mrazivou noc 
v teple. Noc prosedí na židli 
a dostanou i teplý čaj nebo po-
lévku,“ dodala Eva Mezírková 
Barešová.

Ceny za bydlení jsou v pře-
rovských ubytovnách různé, 
pohybují se v průměru od 3 300 
do 5 036 korun na osobu za mě-
síc. Tyto částky ve většině 
případů hradí stát prostřed-
nictvím takzvaného doplat-

ku na bydlení. „Výše doplatku 
na bydlení závisí na posouzení 
orgánu pomoci v hmotné nou-
zi z úřadu práce,“ doplnila Po-
spíšilová. V šesti přerovských 
ubytovnách žijí také rodiny 
s dětmi. Nejčastěji v azylovém 
domě na Jižní čtvrti, který 
provozuje Armáda spásy, dále 
v ubytovně v Dluhonské ulici, 
v ubytovně Na Čáře v Kojetín-
ské ulici a v další ubytovně 

v Kojetínské 358/71, v ubytov-
ně v Hranické ulici v Předmostí 
a v ubytovně Chemik 2. Všech-
ny ubytovny na území Přerova 
pravidelně navštěvují sociální 
pracovníci. „V rámci moni-
toringu sledujeme, zda není 
překročena kapacita ubytovny 
nebo jestli jsou splněny hygi-
enické a bezpečnostní pod-
mínky provozování. V případě 
shledání nedostatků předává-

me tyto informace příslušným 
kontrolním orgánům,“ doplni-
la Pospíšilová. Sociální pracov-
nice ubytovaným osobám také 
nabízejí pomoc a poradenství 
v celé řadě oblastí, například 
při vyřizování dávek pomoci 
v hmotné nouzi nebo při po-
radenství ve fi nanční gramot-
nosti. Někteří klienti jejich po-
moci využívají a snaží se svou 
tíživou situaci změnit.  (ilo)

UBYTOVNA u výstaviště je v provozu od roku 1994, má kapacitu 47 lůžek a provozuje ji Český červený kříž.  Foto: Ingrid Lounová 

Strážníci si Přerov rozdělili do sedmi obvodů 
 Na nový systém práce „najeli“ od letošního roku strážníci přerovské městské policie. Po dohodě 

s novým primátorem vznikl koncept sedmi hlídkových obvodů, v nichž budou městští policisté hlídkovat 
a monitorovat je. V průběhu dne tak bude v ulicích Přerova v ideálním případě pět hlídek strážníků.
Jednoduše řečeno, strážníci 
mají mapu Přerova rozdělenou 
do sedmi částí, ve kterých bu-
dou působit. „Vycházeli jsme 
ze znalosti terénu, takže víme, 
že každý z obvodů je svým 
způsobem specifi cký svými 
problémy. Prioritní pro hlídky 
ovšem bude veřejný pořádek – 
tedy nepřístojné chování osob, 
problémy s nepřizpůsobivými 
lidmi, zaměříme se i na ma-
jitele psů, neochotné uklízet 
po svém psovi, na dodržování 
zákazu pití alkoholu a podob-

ně,“ konstatuje šéf strážníků 
Omar Teriaki. Zdůrazňuje ale, 
že nová organizace práce ne-
znamená, že by strážníci zcela 
rezignovali na problémy dopra-
vy. Ty budou postihovat i na-
dále - zjištěné přestupky musí 
řešit, ale veřejný pořádek bude 
přednostní.  „Doprava v klidu 
– tedy například nedodržo-
vání zákazu zastavení, zákazu 
stání, neoprávněné parkování 
a jiné – patří v Přerově k jed-
něm z hlavních problémů. To 
vyplývá i ze statistik Městské 

policie Přerov za poslední čtyři 
roky, kdy dopravní přestup-
ky převýšily další protiprávní 
jednání, jako jsou krádeže nebo 
rušení nočního klidu. S novým 
vedením města ale přišly i jiné 
priority,“ nastínil Omar Teri-
aki. A primátor Přerova Petr 
Měřínský doplnil: „Chápe-
me, že situace s parkováním je 
v Přerově špatná, nechceme ale 
plnit městskou kasu postiho-
váním takzvané dopravy v kli-
du. Nově složená rada města 
preferuje to, aby byli městští 

policisté více vidět v ulicích 
a dohlíželi na pořádek.“

Obvody bude možno na zá-
kladě praktických poznatků 
z činnosti strážníků měnit či 
rozšiřovat. „Je třeba ale zdů-
raznit, že tyto nově nastavené 
obvody nesouvisí s okrskovou 
službou, která zůstává nezmě-
něná. V současné době působí 
okrskáři v místních částech 
Předmostí, Popovice, Čekyně, 
Penčice, Dluhonice, Žeravi-
ce, Vinary, Čekyně a Penčice  
a tak to i zůstane,“ upozornil 
Omar Teriaki. Nový systém 
práce se podle něj netýká ani 
nočních služeb, které budou 
mít jiný režim.  (lech) 
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Protipovodňovou zídku čekají na jaře 
opravy, největším problémem je prasklina

 Rok a půl starou zídku na nábřeží Edvarda Beneše, která má ochránit část Přerova před padesátiletou vodou, protíná prasklina. Stavba patří 
Povodí Moravy, které se stavební fi rmou řeší na tuto závadu reklamaci a postup opravy je konzultován i se zástupci města. „Přislíbili nám, že velká 
trhlina bude v rámci záruky odborně ošetřena a další mikrotrhliny, které se zde objevily, budou dále sledovány. Přerované se nemusejí obávat, že by 
byla v tuto chvíli narušena funkčnost betonové zídky. Jsme rádi, že si občané trhliny všimli a upozornili nás,“ řekl náměstek primátora Michal Zácha. 

Železobetonová zídka mezi 
mosty Míru a Legií je dlouhá 
skoro 460 metrů a její vybudo-
vání přišlo na 13 milionů korun. 
Další navazující zídka, v délce 
270 metrů, je hned za mostem, 
před areálem jatek. Zídka není 
jednolitá, jsou v ní průchody, 
který by v případě povodní byly 
zataraseny zábranami, které 
by na místo přivezli hasiči. Ti 
by mantinely vsadili do zídky 
a udělali z ní ucelenou pevnou 
zábranu. Jakékoliv praskli-
ny, které by mohly propouštět 
vodu, jsou proto nežádoucí.

Zídka, která prochází teprve 
druhou zimou, nemá ovšem pro-
blém jen s trhlinou. „Řešili jsme 
i to, že teleskopické tyče laviček, 
které tu mají své místo, rezavějí. 
I tato závada se bude řešit,“ zmí-
nil Miloslav Dohnal z přerovské-
ho magistrátu. A další potíže se 
objevily i v technologii. „Praskla 
spojka v napojení stávající odleh-
čovací stoky a nového vstupního 
potrubí do hradidlové komory. 
Spoj bude nutno převložkovat,“ 
dodal Miloslav Dohnal. 

Zídka je v majetku Povodí 
Moravy – ale počítá se s tím, 
že bude za devět let převede-

na do majetku města Přerova. 
„Máme už uzavřenou smlouvu 
o smlouvě budoucí o bezúplat-

ném převodu zídky i pozem-
ku, na němž stavba stojí. Proto 
chceme vědět o všech záva-

dách a o průběhu všech rekla-
mací,“ řekl na závěr náměstek 
Zácha.  (lech)

TRHLINY na betonové protipovodňové zídce Povodí Moravy reklamuje a čeká je odborná vysprávka.  Foto: MMPr
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Kovové úřední desky u Přerovanky vystřídaly digitální panely
 Úřední deska s papírovými dokumenty vyvěšenými za sklem je už 

v Přerově součástí historie. Od Nového roku je nahrazena digitálními 
panely, které zájemcům přinášejí všechny informace dříve dostupné 
na dvaceti čtyřech nevzhledných kovových nástěnkách, které stály 
před Přerovankou v Kainarově ulici. Tři nové dotykové obrazovky 
přišly město na 900 tisíc korun.
„Digitální deska má tři zobra-
zovací synchronizované doty-
kové panely, které jsou insta-
lovány na budově magistrátu 
v Bratrské ulici 34, v průjezdu 
městské policie na náměstí 
TGM 1 a na budově městského 
informačního centra v Před-
mostí – na adrese Pod Skal-
kou 19,“ uvedl přerovský pri-
mátor Petr Měřínský. 

Ovládání desek je dotykové 
a velmi jednoduché. Přistupo-
vat je navíc možné jak ke všem 
zveřejněným dokumentům, 
tak i k webovému portálu 
města. „Text lze podle potře-

by zvětšit nebo zmenšit, listo-
vat v něm mohou zájemci buď 
pomocí šipek, nebo jednoduše 
tažením dvěma prsty směrem 
nahoru nebo dolů,“ podotkl 
Petr Karola z přerovského ma-
gistrátu.

Zobrazovací panely jsou 
v provozu 24 hodin denně, 
jsou vybaveny klimatizační 
jednotkou a pro případ výpad-
ku elektrické energie i zálož-
ním zdrojem. Ovládací prvky 
jsou navíc umístěny ve spodní 
části panelu, takže je úřední 
deska bez problému přístupná 
i osobám na vozíčku.  (lech) 

Lidé byli štědří, do vánoční 
kasičky přispěli rekordní částkou
Přerované do pokladničky pod 
vánočním stromem nastřádali 
od začátku adventu do 4. ledna 
částku 15 tisíc 138 korun. Podle 
Jitky Piekutowské z přerov-
ského magistrátu jde o rekord 
– nikdy v minulosti návštěv-
níci trhů do kasičky více peněz 
nevložili. Částka teď poputuje 
do denního stacionáře Spolu-
setkávání Přerov, který slouží 
mentálně postiženým lidem. 
Stacionář poskytuje služby 
27 klientům od 16 do 64 let, 
přičemž denní kapacita je 20 u-
živatelů, kteří jsou rozděle-
ni do tří skupin. Od loňska 
má zařízení nové bezbariéro-
vé úpravy sociálního zázemí, 
zbudovala se tam schodišťová 
plošina a opravena je i střecha 
objektu. „Je to pro nás velmi 
potěšující zpráva, že se vybrala 
taková částka. Díky štědrosti 

Přerovanů i našim sponzorům, 
kteří na nás pamatovali ve vá-
nočním čase, dovybavíme ně-
které prostory novými podla-
hovými krytinami  a vestavě-
nými skříněmi. A také máme 
v plánu pořídit nový výkonný 
vysavač,“ sdělila ředitelka 
Spolusetkávání Hana Ryšán-
ková.  (ilo)

Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou nemocným i lidem v nouzi 
V kasičkách tříkrálových ko-
ledníků se v přerovském regio-
nu během sbírky, kterou kaž-
doročně začátkem ledna po-
řádá Charita České republiky, 
shromáždilo 942 636 korun. 
Nejštědřejší bývají už tradič-
ně lidé z Troubek. Ti totiž při 
povodni v roce 1997 na vlastní 
kůži poznali, jaké to je, když 
v nouzi se dočkají pomoci. 
V této obci lidé koledníkům 
věnovali 75 804 korun. V Pře-
rově a jeho místních částech 

lidé vhodili do kasiček Charity 
169 801 korun.

„Celkem se do sbírky za-
pojilo 164 skupinek ze 42 obcí 
a z Přerova. Děkujeme všem 
štědrým dárcům, kteří přispě-
li do kasiček tříkrálových ko-
ledníků. Ti letos vykoledovali 
o téměř 36 tisíc víc než v loň-
ském roce,“ informovala ko-
ordinátorka Tříkrálové sbírky 
v Přerově Emilie Šmídová.  

V Přerově a příměstských 
částech se do koledování za-

pojilo 34 skupinek koledníků. 
„S realizací sbírky nám pomoh-
ly především děti ze Základní 
školy Komenského v Předmos-
tí, děti a učitelky z církevní 
mateřské školy a dík patří i ko-
ledníkům a vedoucím skupinek 
z řad farníků a studentů Střední 
školy gastronomie a služeb,“ 
zmínila hlavní pomocníky 
koordinátorka sbírky Martina 
Krejčířová. Celý výtěžek puto-
val na Tříkrálové konto Cha-
rity Česká republika. „Po jeho 

přerozdělení dostane přerov-
ská Charita zpět částku ve výši 
asi 530 tisíc. Peníze použijeme 
na pořízení automobilu určené-
ho pro převoz polohovacích po-
stelí, na kompenzační pomůcky 
domácí hospicové péče a také 
na podporu služeb Charity,“ 
doplnila Šmídová. Část peněz 
bude určena na přímou pomoc 
lidem, kteří se v průběhu roku 
dostanou do tíživé situace, ať už 
vlivem ztráty zaměstnání, ne-
moci, nebo úmrtí v rodině.  (ilo)

NA ÚŘEDNÍ DESCE najdou občané všechny povinně zveřejňované údaje – na-
příklad záměry města, informace o zastupitelstvu, rozhodnutí stavebního úřadu, 
nové vyhlášky a podobně.   Foto: MMPr

Denní zpravodajství na www.prerov.eu

Za teplo si připlatíme, ceny šly 
mírně nahoru
Od Nového roku došlo v Přero-
vě k mírnému navýšení ceny 
tepla, přesto vytápění přerov-
ských domácností patří k nej-
nižším v Česku. „Představen-
stvo společnosti Teplo Přerov 
rozhodlo o navýšení ceny tepla 
z centrálního systému záso-
bování o 1,5 %, a to i přesto, že 
navýšení ceny tepla od spo-
lečnosti Veolia činí 4,3 %. Na-
výšení ceny se nám podařilo 
udržet na minimální výši díky 
optimalizaci nákladů a výnosů 
a realizaci úsporných opatření,“ 
informoval předseda předsta-
venstva společnosti Teplo Petr 
Vrána. V roce 2018 byla cena 
tepla ze sekundárních rozvodů 
ve výši 548,34 Kč/GJ  a v roce 
2019  činí 556,57 Kč/GJ. Ceny 
tepla z plynových kotelen jsou 
navýšeny o 2,6 % z důvodu vyš-
ších cen zemního plynu o 39 %. 

A jak se zdražení proje-
ví v rozpočtu domácnosti? 
„Bytová jednotka spotřebuje 
ročně okolo 20 až 25 GJ. Bu-
deme-li vycházet z průměrné 
roční spotřeby 20 GJ, činí roč-
ní navýšení ceny tepla 165 ko-
run, to znamená, že měsíčně 
se zvednou náklady na teplo 
v průměru o 16 korun,“ uvedl 
příklad běžné domácnosti Ja-
roslav Klvač, ředitel společ-
nosti Teplo Přerov. Nižší cenu 
tepla než Přerov má pouze Pl-
zeň (513 Kč) a Hradec Králové 
(535 Kč), v sousedním Pro-
stějově zaplatí lidé za GJ 577 
korun, v Olomouci 630 korun 
a v Praze 701 korun.  (ilo)

ŘEDITELKA STACIONÁŘE Spolusetká-
vání Hana Ryšánková převzala z rukou 
náměstka primátora Petra Kouby šek 
- výtěžek z kasičky.  Foto: MMPr
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 O masopustu si musí každá hospodyně „skočit“ s medvědem
Masopustní průvod má v čes-
kých zemích tradici sahající 
až do 13. století. Důležitým 
aktérem průvodu je medvěd, 
který musí každou hospodyni 
vytancovat. „Medvěd to má 
opravdu náročné, ale my tan-
cujeme všichni, tak mu rádi 
pomůžeme. Hodně těžké to ale 
mají muzikanti, kteří si s sebou 
nesou nástroje, a když mrzne, 
tak na ně hrát nemůžou. Zažili 
jsme už různé počasí, od jarní-
ho přes silný vítr, déšť i velký 
mráz, kdy mrzlo, až praště-
lo,“ ohlédla se deset let zpět 

Magda Barboříková, která je 
v průvodu maškar za smrtku. 
„Se mnou si to nikdo nechce 
rozházet. Jsem ale jediná spra-
vedlivá, pro každého si dojdu. 
Kdo ale přeskočí mou kosu 
pěkně zvysoka, bude tu ještě 
hodně dlouho,“ dodala. K prů-
vodu maškar se mohou přidat 
i ostatní Přerované v maskách. 
„Jeden rok se k nám přidala 
celá medvědí rodinka, jindy 
indiáni a kočky i ježibaby. Je to 
akce pro Přerovany, tak bude-
me rádi, když se přidají,“ do-
dala Barboříková. 

Podle tradice musí každá 
hospodyně s hospodářem, 
u nichž se masopustní prů-
vod zastaví, pohostit maškary 
koblihami, ostatky – což jsou 
zabijačkové pochoutky, ko-
láči a nesmí chybět ani štam-

prlička kořalky. „Mně se moc 
líbí, že se udržují staré zvyky 
a tradice, že si našly i ces-
tu do měst. Město tím ožilo. 
A aby se ta tradice udržela, 
tak se snažíme pomoci tím, že 
masopustní průvod vždy po-
hostíme – slivovicí, koláčky 
a jednohubkami s klobásou,“ 
uvedla Lenka Jirků z Přerova. 
Podle křesťanského kalendá-
ře všechno veselení skončilo 
vždy v úterý, kdy se pochovala 
basa, a Popeleční středou ná-
sleduje čtyřicetidenní půst až 
do Velikonoc.  (ilo)

Budovy v majetku města se postupně propojují vlastní infrastrukturou
Metropolitní optická datová síť 
přerovského magistrátu slouží 
nově i Technickým službám 
města Přerova, Přerovské roz-
vojové a všem školám zřizo-
vaných městem. Laicky a jed-
noduše řečeno – tato objemná 
síť magistrátu, která byla vy-
budována před čtyřmi lety za 
36 milionů korun v rámci 
projektu elektronizace, jim 
od letošního roku poskytuje 
napojení na společný internet. 
V únoru budou do metropo-
litní sítě připojeny i Kultur-

ní a informační služby města 
Přerova a také knihovna, po-
stupně se budou přidávat další 
budovy v majetku města.

Pro organizace města zna-
mená tento krok fi nanční úle-
vu – už nemusejí platit za inter-
netové služby, protože ty hradí 
v „jednom balíku“ přerovský 
magistrát. „Měsíčně platí náš 
úřad za internet deset tisíc ko-
run – a za tuto cenu, kterou 
bychom stejně hradili, sdílí-
me od letošního roku internet 
i s našimi organizacemi,“ řekl 

Petr Karola z přerovského ma-
gistrátu. Organizace a školy 
ušetří ročně desetitisíce korun 
– například osm základních 
škol platí dohromady za inter-
net ročně asi 180 tisíc korun, 
tato platba jim teď odpadne. 
„Podařilo se nám naplnit jeden 
z cílů projektu budování vlast-
ní optické sítě - tedy společné 
kvalitní a bezpečné interneto-
vé připojení pro všechny orga-
nizace města, za což jsem rád,“ 
vyjádřil se přerovský primátor 
Petr Měřínský.

Metropolitní síť ale neby-
la levnou záležitostí. Celý 
projekt elektronizace IOP 09 
- který zahrnoval nejen me-
tropolitní síť, ale například 
i portál občana, díky němuž 
si dnes může každý zaregis-
trovaný Přerovan vyřizovat 
úřední věci z pohodlí domo-
va, nebo archivní online ba-
datelnu – přišel na 138 mi-
lionů korun. Z kasy města šla 
na tuto akci částka 57 milionů 
korun, zbytek pokryla dota-
ce.  (lech)
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Hudební vzpomínky: Smím prosit? Kapely  hrávaly 
hned na pěti pódiích, mladí žili muzikou a tancem

  Jak se bavili v Přerově mladí lidé v 50. a 60. letech minulého století, kdy v době socialismu běžely v televizi normalizační seriály a v kinech se jen 
občas hrával dobrý biják? Chodili tancovat do místních kaváren, klubů a restaurací, v některých z nich totiž denně hrávala živá muzika. V páteční 
a sobotní podvečery se přidaly další podniky a v neděli bývaly v Městském domě, v Komuně ale také v Pivovaře takzvané nedělní čaje. Ve vzpo-
mínkách Přerovana a muzikanta Jaroslava Schöna se přeneseme o víc než půl století zpět a podíváme se, jak to v Přerově muzikantsky žilo.

„Psal se rok 1956, když jsem 
začal hrát na klavír a také 
zpívat v dnes už neexistující 
kavárně Sokolovna, která se 
nacházela v prvním poschodí 
sokolovny. Hráli jsme každou 
sobotu večer k poslechu i tanci 
v rytmické skupině Pozem-
ních staveb spolu se Slávkem 
Heinzem, ten ovládal hru 
na harmoniku, Mirkem Neče-
saným, který hrál na trubku, 
a Josefu Zatloukalovi patři-
ly bicí,“ ohlédl se o více než 
šest desetiletí zpět Jaroslav 
Schön. Sobotní hudební pro-
dukce byly v Sokolovně oblí-
bené a hosté tam chodili rádi. 
„Ale výdělky jsme měli velmi 
malé – vždy na základě uvá-
žení pana vedoucího. Hráli 
jsme vlastně jen tak pro svou 
zábavu, i když každá koruna 
do novomanželského rozpoč-
tu byla dobrá,“ doplnil své vy-
právění.

V Sokolovně hrála hudba 
a parket býval plný
Jednu podzimní sobotu roku 
1958 přišel do kavárny jako 
host Břetislav Kramář – za-
kladatel a dirigent populár-
ního orchestru KRAB (zkrat-
ka KRAmář Břetislav). „Znal 
jsem se s ním už dost dlouho, 
od té doby, kdy jsem pomá-
hal svému kamarádovi a ky-
taristovi orchestru KRAB 

Karlu Břouškovi rozepisovat 
partitury Glenn Milerových 
a Vlachových skladeb pro je-
jich jednotlivé sekce. Jednou 
jsem si dokonce v přerovské 
Sokolovně s tímto znameni-
tým orchestrem zahrál něko-
lik skladeb. Tehdy dirigoval 
Břeťa Kramář, a to se hned 

tak každému nepoštěstilo,“ 
vzpomněl svůj velký zážitek 
Schön. A právě v ten sobotní 
večer přišel tehdy známý pře-
rovský muzikant a dirigent 
Břetislav Kramář s nečeka-
ným návrhem. „Nabídl nám, 
abychom společně utvořili 
novou skupinu Malý KRAB. 
V té době totiž pomalu kon-
čila éra velkých swingových 
orchestrů a na vlně popula-
rity byly kytarové skupiny. 
Vystoupení velkých orchestrů 
přestala být žádaná a to se také 
bohužel týkalo i tehdy po celé 
Moravě známého a zname-
nitého KRABu,“ doplnil své 
vyprávění. Mladí muzikanti 
byli nabídkou nadšeni. Během 
krátké doby došlo k personál-
nímu obsazení nově vznikající 
kapely. „Z KRABu k nám pře-
šel vynikající trumpetista Alois 
Aloň Válek, klarinetista Ruda 
Neuwirth, na bicí přišel tak-
též výborný hráč Josef Svížela 
a  Břeťa Kramář zastal místo 
klavíristy, Slávek Heinz zů-
stal věrný harmonice a já jsem 
se věnoval hlavně zpěvu, hře 
na basu a vibrafon a také chví-
lemi hře na klavír. Ruda Neu-
wirth se přestěhoval do Košic 
a už ho nikdo nový nezastou-

pil,“ popsal složení kapely 
Malý KRAB Jaroslav Schön.

Malý KRAB začal hrát 
v Komuně
V tomto obsazení hrála kape-
la od roku 1958 mnoho let pod 
tehdejším Klubem dopravy 
a spojů v Komuně (ta stáva-
la na místě nynějšího Teska 
na třídě 17. listopadu). V tamní 
kavárně jim patřily pravidelně 
sobotní večery a nedělní od-
poledne. 

„My jsme byli rádi, že neseme 
jméno KRAB dál. Někteří vel-
mi dobří muzikanti z velkého 
KRABu pak pokračovali v růz-
ných skupinách, například 
v orchestru Mistrál,“ doplnil. 
Když hrávali muzikanti v létě 
v Komuně, tak pod otevřený-
mi okny postával mladý muž 
a poslouchal. Slušně vyhlíže-
jící mladík chodíval pod okna 
někdy v sobotu, jindy v neděli. 
„Až o několik let později jsme 
zjistili, kdo byl naším fanouš-
kem. Byl to Pavel Novák, který 
bydlel nedaleko od Komuny,“ 
vzpomněl další významnou 
osobnost přerovské hudební 
scény Jaroslav Schön. 

Pokračování příště

Ingrid Lounová

MALÝ KRAB začal hrát v roce 1958 v Komuně, která stála na místě současného 
Teska na třídě 17. listopadu. Na snímku u klavíru sedí Břetislav Kramář, zleva stojí: 
Alois „Aloň“ Válek, Jaroslav Schön, Josef Svížela a Slávek Heinz.

MUZIKOU to žilo i v Avionu, odkud je tento snímek, kde na trubku hraje Alois Aloň Válek, uprostřed stojí Laďa Březina, který 
hrál na pozoun, a vpravo s harmonikou je Jaroslav Schön.  Snímky: archiv J. Schöna
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Na městském bále si zahrají hned tři kapely, 
zazní populární hity, lidovky, folk i country
Poslední únorová sobota bude 
v Městském domě patřit repre-
zentačnímu plesu města. Ten 
bude slavnostně zahájen v so-
botu 23. února v 19.30 hodin 
velkolepou polonézou v podá-
ní profesionálních tanečníků. 
O hudbu k tanci se postarají 
hned dvě kapely. Ve velkém 
sále bude hrát hudební skupi-
na Kolorez. „Tato kapela hrála 
na plese i loni a měla úspěch, 
líbila se, tak jsme ji vybrali i pro 
letošní ples města,“ uvedl Pavel 
Ondrůj z Kulturních a infor-
mačních služeb města Přero-
va. Repertoár brněnské kapely 
Kolorez tvoří převzaté písně 
českých, slovenských i zahra-
ničních kapel sahajících od 60. 
let minulého století po součas-
nost. „Muzikanti z této kapely 
hrají všechny hudební styly, 

jako je pop, rock, rock ń ŕoll, 
folk, country, reggae a funky, 
právě proto mají ve svém ná-

zvu španělský výraz colores, 
což značí jejich barevný a roz-
manitý hudební styl,“ doplnil 

Ondrůj.
Hostem večera bude Speciál 

Věry Špinarové, což je původ-
ní doprovodná kapela legen-
dární zpěvačky, která pokra-
čuje v jejích hitech. V malém 
sále bude hrát domácí cim-
bálová muzika Primáš, jež se 
soustředí hlavně na moravský 
a slovenský folklor. „Předpro-
dej vstupenek na ples začal už 
16. ledna v Městském informač-
ním centru Městského domu. 
Cena vstupenek i s místenkou 
činí do velkého sálu 250 korun 
a do malého sálu a na balkon 
200 korun,“ informovala Pavla 
Roubalíková z Kanceláře pri-
mátora města. Součástí plesu 
bude také tombola, losování se 
uskuteční okolo půlnoci, kdy 
se slosují všechny zakoupené 
vstupenky.  (ilo)

NA REPREZENTAČNÍM PLESE města v sobotu 23. února zahraje kapela Kolorez, 
cimbálovka Primáš a hostem večera bude Speciál Věry Špinarové. Foto: archiv MMPr

O jarních prázdninách mohou 
děti tvořit z hlíny, vyrazit  do 
kina nebo prozkoumat Titanic

  Jarní prázdniny si letos přerovské děti užijí od 18. do 24. února. 
Program si pro ně připravili pracovníci Střediska volného času Atlas 
a Bios a speciální projekcí na ně pamatovalo i kino Hvězda. Dlažka 
tentokrát žádný jarní prázdninový program pro školáky nenabízí.

Ještě před začátkem jarních 
prázdnin mohou děti vyrazit 
za sněhovými radovánkami se 
Střediskem volného času Atlas 
a BIOS. „Pořádáme výlet za sně-
hem na Tesák v sobotu 16. února. 
Přihlášky přijímáme nejpozději 
do 8. února. Záměrně jsme zvo-
lili termín ještě před začátkem 
prázdnin, protože v jejich termí-
nu jezdí rodiče s dětmi na hory,“ 
vysvětlila Dagmar Mlčáková ze 
Střediska volného času ATLAS 
a BIOS.  

Hned v první den prázdnin 
mohou rodiče přihlásit děti 
na program v Biologické sta-
nici, kde probíhá od 8 do 12 
hodin zábavné dopoledne se 
zvířátky. V Atlase budou zase 
v tento den zájemci tvořit z ke-
ramické hlíny. „Budeme vyrá-
bět ozdoby a předměty s veli-
konoční tematikou. Mladší 
děti vytvoří zápich do květi-
náče a starší si mohou trouf-
nout na misku třeba ve tvaru 
slepičky,“ doplnila Daniela 
Hrdličková z Atlasu. Tvořit 
mohou přijít s dětmi i dospělí, 
nutné je ale přihlásit se do-
předu. Pohyb a sport přijde 
na řadu v prázdninovou stře-
du, a to v tělocvičně Bří Ho-

vůrkových, cvičení a hry s At-
lasem tam probíhají od 8.30 
do 13 hodin a odpoledne jdou 
pedagogičtí pracovníci z Atla-
su s dětmi plavat na bazén. 

Na pátek 21. února zase naplá-
novali výlet do Brna za pozná-
ním slavného Titaniku. Tamní 
výstava představuje několik 
stovek originálních exponá-
tů, které byly vytaženy ze dna 
oceánu z potopeného Titaniku. 
Atmosféru dokonale přibližují 
věrné rekonstrukce kajut i fran-
couzské kavárny, ale také bez-
pečnostní dveře, telegraf a část 
kotelny. Návštěvníci se mohou 
projít skutečnými kajutami, sa-
lonky i částí strojovny. „Na ten-
to celodenní výlet se musí zá-
jemci také objednat. Vstupenka 
i s dopravou stojí 400 korun,“ 
zmínila Eva Štěrbová z Atlasu.

Děti, které budou trávit čas 
v Přerově, mohou využít i fi l-
mových projekcí v kině Hvěz-
da. „Po celý prázdninový týden 
promítáme dopolední a odpole-
dní fi lmy pro děti. Pamatovali 
jsme na mladší diváky i na star-
ší školáky. Ceny některých fi l-
mů jsou cenově zvýhodně-
né,“ informovala vedoucí kina 
Hvězda Svatava Měrková.  (ilo)

Výstavnímu kalendáři dominoval 
projekt ke stoleté republice

 Galerii města Přerova patří k vyhledávaným cílům kulturního 
vyžití Přerovanů. Předurčila ji k tomu výhodná poloha přímo v his-
torickém centru města, žánrová různost výstav a klidný exteriér 
s posezením. Na devět loňských výstav v Galerii města Přerova se 
přišlo podívat více než 13 tisíc lidí. 
„Důvod zorganizování menšího 
počtu výstav než v jiných letech 
je prozaický. Je jím skutečnost, 
že zásadní část výstavního ka-
lendáře roku 2018 zabral nebý-
vale rozsáhlý výstavní projekt 
k výročí stoleté republiky. Čítal 
dvě části výstavy Století Pře-
rovska ve výtvarném umění, 
kterou během jara i podzimu 
navštívily dohromady téměř 4 
tisíce příchozích,“ zmínila ve-
doucí Galerie města Přerova 
Lada Galová. Jarní část výstavy 
se věnovala  létům 1918-1968. 
„Druhá podzimní expozice 
pak mapovala výtvarné umění 
Přerovska od roku 1968 po sou-
časnost. Výstavy probíhaly 
souběžně i ve Výstavní síni Pa-
sáž a představili jsme společně 
sedm desítek autorů, nejvíce 
malíře, ale také grafi ky, foto-
grafy, sochaře, keramiky, ko-
váře, skláře, designéry a další,“ 
doplnila Galová. 

Ke kulatým jubileím se vra-
cely i další dvě výstavy. V červ-
nu to byla retrospektivní vý-
stava Padesát let zálesákem, jež 
vzdala hold přesně půl století 
trvající existenci volnočasové-
ho sdružení mladých milovní-
ků přírody Zálesácká 10 Přerov. 

Srpnová hodová výstava byla 
zase poctou přerovskému Aca-
demic Jazz Bandu, který sla-
vil své šedesátiny. „Za pouhé 
4 týdny se přišly historií nejdé-
le existujícího jazzového tělesa 
v republice potěšit rekordní tři 
tisíce lidí,“ uzavřela kurátorka 
úspěšné výstavy Lada Galová. 
Výstavní rok v galerii města 
uzavřel se svými olejomalba-
mi Václav Balát, Přerovan žijící 
v Mnichově, se svým souborem 
Umění z času lovců.  (ilo) 

POZORNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ se v Ga-
lerii města Přerova těšila také výstava 
k 60. výročí založení Academic Jazz 
Bandu, během čtyř týdnů ji viděly tři 
tisíce lidí.  Foto:  Ingrid Lounová
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Nejčastěji lidé nosili do záchranné stanice netopýry a ježky
 V záchranné stanici pro živočichy, která v Přerově funguje při Ornitotologické stanici v Bezručově ulici už jedenáctým rokem, v loňském 

roce přijali 391 zvířat. Přibližně třetina z nich se po vyléčení a rekonvalescenci vrátila zpět do přírody.

Nejpočetněji byli v záchranné 
stanici zastoupeni netopýři, 
a to v počtu 126 kusů. „Někte-
ří z nich byli zranění, nalezení 
v budovách nebo probuzení ze 
zimního spánku. Další velmi 
početnou skupinu živočichů, 
které k nám lidé přinesli, tvo-
řili ježci. Buď se jednalo o ne-
dorostlá slabá mláďata, nebo 
o ježky poraněné zahradní 
technikou nebo pokousané 
psem,“ informovala Martina 
Hrazdirová z přerovské zá-
chranné stanice.  V péči sta-
nice nadále zůstává 16 zimují-
cích pichlavých savců. 

Ježci patří už pravidelně 
k častým dočasným „obyvate-
lům“ záchranné stanice. „Naše 
kapacita bývá často mnoho-
násobně překročena a jsme 
vždy velmi vděční, pokud se 
někdo odhodlá k péči o zimu-
jícího ježka na vlastní zahradě. 
Pro ježky je to ta nejlepší va-
rianta. Jejich úspěšné přežití 
bohužel nezávisí na tom, kolik 
se jich dostane na záchrannou 
stanici, nýbrž na prostředí, 
ve kterém mláďata dorůstají,“ 
vysvětlila Martina Hrazdiro-
vá. A jak dodala, zdraví malí 
ježci by měli od přírody do-
statek sil k zvládnutí své první 
zimy, ale ve sterilním prostře-
dí našich moderních zahrad, 
parků a měst často chybí jejich 

hlavní potrava – hmyz a jiní 
drobní živočichové. Nenajdou 
zde vysoký porost trávy pro 
vytváření úkrytů, v nepro-
stupné oplocené krajině není 
dost prostoru k lovu a pu-
tování za potravou. A velký 
vliv má stále větší chemizace 
prostředí – používání insek-
ticidů a herbicidů. „ Záchrana 
ježků by tak neměla spočívat 
v jejich zimování v zajetí, ný-
brž v úpravě prostředí, kde 

by mohli přirozeně přežívat,“ 
zdůraznila Hrazdirová. 

Z ptáků se v záchranné sta-
nici starali o 15 předčasně vy-
padlých mláďat rorýse a také 
o opeřence sražené autem – 
o kalouse ušatého, káně les-
ní, poštolku, havrana polního 
a holuby domácí. Výr, jeden 
z nejvzácnějších obyvatel zá-
chranné stanice, se do příro-
dy bohužel už nevrátí. „Výra 
někdo postřelil a způsobil mu 

těžké a bolestivé zranění kří-
dla, to mu pak muselo být 
amputováno. Takové případy 
mohou mít smutnou dohru – 
pokud tento samec výra měl 
již hnízdo s mláďaty, je prav-
děpodobnost přežití jeho ro-
diny malá. Mláďata totiž krmí 
oba rodiče,“ dodala Hrazdiro-
vá.

Často lidé v dobrém úmys-
lu chybují, když do záchranné 
stanice přinášejí třeba mláďa-
ta zajíce polního, která nalez-
li ve městě. Zaječí matky svá 
mláďata krmí pouze jedenkrát 
až dvakrát za noc, po zbytek 
dne je nechávají o samotě. Svou 
nepřítomností je chrání před 
nechtěnou pozorností predá-
torů. Loni  v záchranné stanici 
skončilo 11 mláďat zajíce.

K nejzajímavějším nálezům 
minulého roku patřila osiřelá 
mláďata bělozubky šedé. „To 
jsou oblížně chovatelní, drob-
ní choulostiví savečci podobní 
rejskovi. Obě mláďata bohu-
žel i přes naši péči uhynula,“ 
doplnila příběh bez dobrého 
konce Hrazdirová.

Kuriózní byl také lednový 
nález ropuchy zelené, která se 
patrně předčasně probudila ze 
zimního spánku. Pracovníci 
záchranné stanice jí vybudo-
vali zimní úkryt a na jaře žábu 
vypustili do volné přírody.  (ilo)

Houbařská sezona byla loni slabá, ale mykologové 
jsou nadšeni ze vzácných nálezů

  I když houbařská sezona v loňském roce patřila spíš k těm slabším, mykologové jsou spokojeni. Loňský 
rok s velmi teplým počasím a minimem srážek totiž přál nálezům vzácných druhů, které spíše rostou 
v jižní Evropě. Mykologové tak jásají nad prvonálezem tropické bedly křídové. „Je to velmi vzácný druh 
v našich končinách. Bedla křídová byla u nás nalezena dosud pouze ve sklenících. Loňský nález z Přerova 
je nejspíš prvním z volné přírody,“ vyzdvihl unikátní úlovek mykolog Jiří Polčák.
Co se týče jarní houbařské se-
zony, tak ta byla velmi slabá. 
Zato podzimní sezona od půli 
září do poloviny listopadu přá-
la houbařům více. Návštěvnost 
mykologické poradny výrazně 
stoupla. „Téměř každý den si 
lidé chodili ověřit svůj úlovek. 
Mezi běžnými druhy pečárek, 
holubinek, ryzců, muchomů-
rek a hřibů se našlo i několik 
zajímavých a vzácných druhů. 
Jednoznačně nejvzácnějším 
druhem, který jsme měli v po-
radně, byl zákonem chráněný 
hřib Fechtnerův. Houbaři ho 
přinesli z lokality v okolí Byst-
řice pod Hostýnem a ze Vsetí-

na,“ doplnil mykolog Polčák. 
Na Přerovsku tento druh nebyl 
doposud nalezen a v poradně 
se objevil poprvé. Další vzácný 
hřib horský přinesl houbař ze 
své dovolené na Šumavě v oko-
lí horské Kvildy. Rozhodně to 
však nebyl nejvzdálenější úlo-
vek. Několik druhů mykolog 
Jiří Polčák určil na základě za-
slaných fotografi í z Jihoafrické 
republiky, Madeiry a Finska. 

Mykologové zaznamenali 
i případy, kdy lidé v lese po-
sbírají do krabice vše, co tam 
najdou, a po odbornících v po-
radně chtějí, ať jim houby roz-
třídí na ty, které jsou vhodné 

k jídlu, a na ty ostatní. Často 
je přitom mají pomíchané do-
hromady i s plesnivými exem-
pláři a těmi jedovatými.

Z prudce jedovatých druhů 
houbaři přinesli k určení mu-
chomůrku zelenou a tygrova-
nou, vláknici začervenalou, 
čechratku podvinutou a če-
pičatku jehličnanovou. „Nej-
hojnější houbou v poradně 
byla jedovatá pečárka zápaš-
ná a muchomůrka tygrovaná. 
Z jedlých druhů hub domino-
vala muchomůrka růžovka,“ 
dodal Polčák. Lidé do poradny 
přinesli i vzácné houby, kte-
ré jsou uvedené v Červeném 

seznamu hub ČR a houbaři je 
našli v parku Michalov. Jed-
nalo se tak o hřib plavý, rubí-
nový, medotrpký a Quéletův. 
Celkem v roce 2018 navštívilo 
poradnu 112 houbařů, kterým 
mykologové určili 51 druhů 
hub, přerovští mykologové 
v několika případech pomá-
hali určovat houby také kole-
gům z mykologické poradny 
v Olomouci.  (ilo)

VÝR VELKÝ se už do přírody nevrátí. Neznámý střelec mu poranil křídlo tak, že  
mu muselo být amputováno.  Foto: Ingrid Lounová 

SKALNÍ HOUBAŘI se vydávají do lesa 
i v zimě, kdy roste třeba jedlá houba 
Jidášovo ucho.  Foto: Jiří Polčák
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Léto s gentlemanem v kině Hvězda uvede 
herec Jaromír Hanzlík i režisér Jiří Adamec

  Přerovské kino Hvězda promítne v sobotu 9. února fi lm, který byl natočen podle scénáře Jaromíra Hanzlíka – Léto s gentlemanem. Herec 
z úspěšného, dnes už kultovního fi lmu ze 70. let z Léto s kovbojem si hlavní roli zopakuje i v Létu s gentlemanem. Přerované se mohou zeptat 
na zážitky z natáčení přímo Jaromíra Hanzlíka a režiséra Jiřího Adamce, kteří přijedou na předpremiéru fi lmu do Hvězdy.

Žádná hrubost, žádné násilí 
– takový byl cíl scenáristy Ja-
romíra Hanzlíka, který napsal 
laskavý fi lm, který má být pro 
diváka pohlazením po duši. 
„Režie fi lmu se ujal Jiří Ada-
mec, který s Hanzlíkem kdy-
si spolupracoval při natáčení 
televizního seriálu Sanitka,“ 
zmínila vedoucí kina Hvězda 
Svatava Měrková. Léto s gen-
tlemanem je pro zkušeného te-
levizního režiséra jeho fi lmová 
prvotina. „Točil jsem pro tele-
vizi de facto všechno a všechny 
žánry, realizoval jsem i několik 
představení v divadle, velkém 
i komorním, a na konci kariéry 
se ze mě stal i režisér fi lmový. 
Fajn. Ale kdyby se to nestalo, 
asi bych nijak nehořekoval. 
Prostě jsem měl štěstí, že do mě 
na Václavském náměstí vra-
zil Jaromír Hanzlík a já věděl, 
jak mu pomoct realizovat jeho 
první fi lmový scénář. Asi byla 
naše srážka na Václaváku pro-
spěšná pro oba. Doufám,“ svě-
řil se režisér Jiří Adamec.

Ve fi lmu, který je nazýván 
pozdní romancí, si zahra-
je i Alena Antalová, Igor Bareš 
a další známé tváře. „V men-
ších rolích se objeví celá plejáda 
českých hereckých jmen jako 
Tereza Kostková, Petra Jung-
manová, Yvetta Blanarovičová, 
ta snad přijede také na pře-
rovskou předpremiéru. Dále 
si v romanci zahraje Dana Ba-
tulková,  Pavel Soukup, Arnošt 

Goldfl am, Zdeněk Dušek, Zde-
něk Žák, Ivana Chýlková, Mi-
roslav Etzler, Jan Čenský, Jana 
Boušková či Jan Vlasák,“ nastí-
nila Měrková. A o čem snímek, 
který právě míří do kin, pojed-
nává? Jiří Adamec jej charakte-
rizuje jako romanci svobodo-
myslného gentlemana na bílém 
koni, který potká ženu, která 
si díky němu po letech zase 
připadá jako princezna, po-
psal hlavní hereckou dvojici – 
Hanzlík–Antalová. A ve fi lmu 
se opravdu v jedné scéně objeví 
Jaromír Hanzlík na koni. „Seděl 

jsem na něm snad po dvaceti le-
tech a při psaní jsem si to vůbec 
neuvědomil. Líbil se mi obraz 
jezdce na koni a domníval jsem 
se, že stejně jako jízda na kole se 
nezapomíná, tak i s koněm je to 
stejné. Jenže ouha! Ještě štěs-
tí, že jsem před natáčením pár 
hodin jízdy absolvoval. Zadek 
jsem měl v jednom ohni a steh-
na od sedla odřená několik 
dní,“ podělil se o zážitek z fi l-
mování Jaromír Hanzlík. 

V herecké roli je sice Jaromír 
Hanzlík jako ryba ve vodě, ale 
co se týče scénáře, přece jen 

si nemohl být tak jistý. „Jsem 
moc vděčný za rady zkušeného 
scenáristy a dramaturga Gus-
tava Oplustila i Marie Loucké, 
kteří byli jedněmi z prvních, 
komu jsem svůj text dal pře-
číst,“ svěřil se Jaromír Hanz-
lík, který svůj scénář psal po-
staru tužkou do sešitu. A byl to 
jeho první a zároveň poslední 
scénář, nebo se už rýsuje dal-
ší? Můžete se hlavního akté-
ra Léta s gentlemanem zeptat 
osobně na předpremiéře v so-
botu 9. února v 16.45 hodin.
  (ilo), zdroj rozhovorů BIOSCOP  

HEREC A SCENÁRISTA Jaromír Hanzlík spolu s režisérem snímku Jiřím Adamcem přijedou v sobotu 9. února na předpremi-
éru svého fi lmu Léto s gentlemanem do kina Hvězda. Foto: archiv BIOSCOP

V galerii města se objeví tvarové kreace digiartu Oldřicha Schnabla
 Digitální umění představí v městské galerii od poloviny února olomoucký grafi k a designér Oldřich 

Schnabl. Přestože není prvoplánovým představitelem generace odkojené virtuální realitou, je svět 
digiartu jeho tvůrčí domovinou. Vloni osmdesátiletý umělec do Přerova míří se svými velkoformátovými 
grafi kami vůbec poprvé, soubor Inventarium  zkomponoval u příležitosti svého životního jubilea.
Navzdory počítačové tvorbě 
však Schnablovo dílo podle 
teoretika umění Jiřího Hastíka 
rozhodně není obětí digitali-
zace. „Počítačové kreace jsou 
logickým zhodnocením před-
chozích výtvarných i lidských 
zkušeností. Z jeho dochova-
ných raných prací cítíme po-
ctivé studijní zaujetí reálnými 
jevy. V rámci tohoto procesu si 
osvojil zákonitosti výtvarné-
ho projevu, v němž nejde jen 
o transfer optické zkušenosti 

na plochu papíru či plátna, ný-
brž o hledání řádu konkrétní-
ho díla,“ popisuje Hastík. 

Mimořádně bohaté zkuše-
nosti z letité činnosti v oboru 
užité grafi ky dovedly Oldřicha 
Schnabla k úsporné redukci 
tvarů, které si musely uchovat 
smysl požadovaného sdělení. 
„Celý život pracoval v reklamě, 
odkud si nese návyk maximál-
ního zjednodušení ve ztvárňo-
vání čehokoli. A právě tato jeho 
výstižná zkratka se promítá 

i do grafi k, které v Přerově ná-
vštěvníci uvidí,“ říká kurátorka 
výstavy Lada Galová. „Ve své 
tvorbě však na rozdíl od reklamy 
autor nehledá nic konkrétního, 
ale soustředí se pouze na tvary, 
hru s nimi, řazení, detail nebo 
fenomenální optický klam, kdy 
zejména nedávné práce navozují 
iluzi pohybu,“ doplnila Galová.  

Výstava bude zahájena verni-
sáží s komentovanou prohlíd-
kou ve čtvrtek 14. února v 17 ho-
din, potrvá do 10. března.  (red)

DIGITÁLNĚ zpracovaný autoportrét 
olomouckého grafi ka a designéra 
Oldřicha Schnabla.
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Největší turistickou atrakcí zůstává Helfštýn,
z výstav v muzeu lákala nejvíc 100letá Republika

 Návštěvy muzeí, hradů a zámků máme od nepaměti spojené se školními i rodinnými výlety. Do přerovského Muzea Komenského se chodí 
nejen na atraktivní výstavy, ale také na komentované prohlídky, setkání s osobnostmi a celé třídy školáků tu často míří na zajímavé edukační 
programy, a to nejen do muzea, ale také do jeho přírodovědného pracoviště ORNIS. 

Loni všechny zpřístupněné 
objekty Muzea Komenského 
navštívilo 105 tisíc návštěv-
níků.

 „To je sice o něco méně než 
v loňském roce, pokles je asi 
desetiprocentní, ale vysvětlení 
je logické. Velkým turistickým 
lákadlem bývá během letní se-
zony hrad Helfštýn a ten měl 
loni kvůli stavebním pracím 
na záchraně a zpřístupnění pa-
láce hradu omezenou otevírací 
dobu i omezený počet kultur-
ních akcí,“ informoval ředitel 
Muzea Komeského v Přerově 
Radim Himmler. A jak dodal, 
přesto si do této atraktivní 
kulturní památky našlo cestu 
77 378 návštěvníků. Stavební 
práce na palácovém nádvoří 
Helfštýna budou pokračovat 
i letos, dokončeny budou až 
v příštím roce.

Přerovský zámek se na do-
sažených číslech podílel 20 ti-

síci návštěvníky a do ORNIS 
zamířilo 7,5 tisíce lidí. Nej-
navštěvovanějšími výstava-
mi v přerovském zámku byly 

obě části 100leté Republiky. 
„Za osm měsíců ji včetně do-
provodných akcí, komento-
vaných prohlídek, předná-

šek a edukačních programů 
navštívilo 5264 lidí,“ zmínila 
Romana Nitková, vedoucí vý-
stavního a programového od-
dělení muzea. Velmi oblíbe-
nou výstavou, která bývá tou 
poslední v roce – byly Vánoce 
na zámku. „Nasát vánoční at-
mosféru přišlo do přerovské-
ho zámku 1320 lidí,“ vyčíslila 
Nitková.

A na jaké výstavy se mohou 
návštěvníci těšit letos? Bude 
jich hned několik, ale tím 
hlavním výstavním projek-
tem budou >Šejdíři a šizuňko-
vé. Střípky z historie falšování 
potravin<, tuto výstavu do-
provodí přednášky, komen-
tované prohlídky a edukační 
program. Sezonní výstava 
v ORNIS bude patřit proble-
matice dravců a helfštýnská 
expozice uměleckému kovář-
ství a ponese název Héfaistovy 
vavříny.  (ilo) 

Umění žít v obrazech Dany Hlobilové 
  Příznivci výtvarného umění by si neměli nechat ujít výstavu 

obrazů přerovské rodačky Dany Hlobilové. Výstava s názvem Umění 
žít bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 14. února v prostorách 
přerovského zámku.
Je to už více než deset let, kdy 
jsme mohli naposled vidět v Pře-
rově díla této významné aka-
demické malířky. „V minulém 
roce oslavila akademická ma-
lířka Dana Hlobilová významné 
životní jubileum, a proto jsme 
se rozhodli při této příležitos-
ti jí uspořádat výstavu,“ zmínil 
Kamil Lukeš, kurátor výstavy 
v Muzeu Komenského. Napo-
sledy jsme mohli její díla vidět 
v Přerově před deseti lety. „Pro 
tuto výstavu jsme vybírali ob-
razy především z tvorby posled-
ních patnácti let a v Přerově bu-
dou k vidění poprvé“, zdůraznil 
Lukeš. Uměleckou tvorbu Dany 
Hlobilové lze rozdělit do ně-
kolika témat a podobně bude 
koncipována i připravovaná vý-
stava. V první části návštěvník 
uvidí „vzpomínky z cest,“ kde 
autorka zobrazuje okamžiky 
ze svých četných studijních cest 
především do Francie a Itálie. 
„Malířka umělecky zachycuje 
architekturu, a navíc do svých 
obrazů vkládá věrně zobraze-
né architektonické prvky, které 
kombinuje a seskupuje do umě-

leckých koláží,“ popsal Lukeš. 
Další kapitolu její tvorby tvoří 
„vzpomínky na hudební skla-
datele 19. a 20. století“ a tyto ob-
razy budou mít na výstavě také 
své zastoupení. V poslední části 
výstavy návštěvníci uvidí díla 
z abstraktní tvorby Dany Hlobi-
lové. „Asi nejznámější prací této 
malířky je spolupráce na pro-
jektu skleněné Zpívající fontány 
pro světovou výstavu v Bruselu 
v roce 1958, za který získala vý-
znamné ocenění,“ doplnil ku-
rátor výstavy. Na výstavě bude 
k vidění snad poprvé i jeden ma-
lířsky pojatý návrh fontány.  (ilo)

Máchův Máj inspiruje umělce dodnes,
svědčí o tom snímky Romka Hanzlíka
Černobílé fotografi e Rom-
ka Hanzlíka, který se vydal 
po stopách Karla Hynka Má-
chy a jeho nejznámějšího díla 
– Máj, budou k vidění v Muzeu 
Komenského už od 1. února. 
Autor výstavy je také držitelem 
dvou cen Czech Press Photo 
a své snímky představí osob-
ně o měsíc později na vernisáži 
navazující máchovské výstavy 
Přec mé srdce láskou hoří.

Snad každý z nás si ze ško-
ly pamatuje lyrickoepickou 
skladbu Máj Karla Hynka Má-
chy, od jejíhož prvního vydá-
ní uplynulo už 183 let. „Od té 
doby tato skladba inspirovala 
celou řadu umělců. Mimo bás-
níků a spisovatelů patří do této 
skupiny také malíři, hudební-
ci či fi lmaři. Prvního května 
roku 2017 vydal Romek Hanz-
lík vlastním nákladem Máchův 
Máj doplněný se svými fotogra-
fi emi,“ uvedl kurátor výstavy 
v Muzeu Komenského Lubomír 
Vyňuchal. Fotograf a hudebník 
Romek Hanzlík, vlastním jmé-
nem Jaromír Hanzlík, je Má-
chou i jeho cestami a samotným 
dílem doslova fascinován.

Výstava představí zmíněný 
soubor černobílých fotografi í, 

který jejich autor nazývá Má-
jem 21. století. „Fotografi e jsou 
v Muzeu Komenského k vidění 
až do 8. dubna. Zájemci o se-
tkání s autorem budou mít tuto 
možnost 7. března v 17 hodin, 
kdy otevíráme novou výsta-
vu věnovanou nejen Máchovi, 
ale především různým po-
dobám lásky s využitím celé 
řady sbírkových předmětů,“ 
doplnil Vyňuchal. Na ní bude 
Romek Hanzlík zastoupen pro 
změnu barevným fotografi c-
kým cyklem Intimní krajina 
K. H. Máchy.  (ilo)

OBĚ ČÁSTI VÝSTAVY 100letá Republika v Muzeu Komenského navštívilo včetně 
komentovaných prohlídek, přednášek a edukačních programů 5264 lidí.  Foto: I. Lounová 

HUDEBNÍK A FOTOGRAF Romek Hanz-
lík představí své snímky inspirované 
Máchovým Májem od 1. února v Muzeu 
Komenského.  Foto: Romek Hanzlík

AKADEMICKÉ MALÍŘCE a přerovské 
rodačce Daně Hlobilové je věnována 
výstava v prostorách přerovského 
zámku.  Foto: archiv DH
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Nohejbaloví mistři i jejich fanoušci míří do haly Spartaku
 V únoru se v Přerově už tradičně koná mezinárodní nohejbalový turnaj trojic – memoriál Pavla Holíka. Letos se nohejbalová špička a jejich 

fanoušci sjedou do sportovní haly TJ Spartaku Přerov v sobotu 9. února už podvanácté. Komu mohou přijít diváci fandit a jakou podívanou 
letošní klání nabízí? Na otázky nám odpoví předseda oddílu nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Jiří Pavelka. 

Jak silně bude letošní nohejba-
lový turnaj obsazen? Kdo už 
přislíbil svou účast?
 Přerovský turnaj Honemsem 
má již pevné místo v kalendáři 
Českého nohejbalového svazu 
jako jeden z Top tří zimních ha-
lových turnajů. Je dimenzován 
pro 20 trojic a očekáváme, že 
tento stav bude naplněn. Tomu 
odpovídá i zájem hráčů a klu-
bů o účast. V posledních dvou 
ročnících dominovali na turna-
ji hráči Vsetína a Modřic, kteří 
představují naprostou českou 
i světovou nohejbalovou špičku 
a tvoří i základ české nohejbalo-
vé reprezentace. Loňské - a taky 
předloňské - vítězství bude ob-
hajovat modřická trojice Müller, 
Pospíšil, Rosenberk. Očekává-
me také účast dalších hráčů, 
reprezentantů Česka, účastníků 
listopadového mistrovství světa 
v Rumunsku, českých extrali-
gových a dalších ligových celků. 
Turnaj jistě okoření také přítom-
nost reprezentantů Slovenska, 
kteří startují za české extrali-
gové celky. Bohužel zřejmě le-
tos budeme muset oželet Pavla 
Kopa, pravidelného účastníka 
našeho turnaje, kterému v účas-
ti zabrání dlouhodobé zranění 
právě z MS v Rumunsku. 

Kdo bude reprezentovat domá-
cí TJ Spartak MSEM a jaké jsou 
jejich šance?
Domácí hráči se loni probo-
jovali do čtvrtfi nále turnaje 
a zajistili si tak společné 5.–8. 
místo, což je určitě v tak silné 
konkurenci krásný výsledek. 
Přerovský nohejbal budou re-
prezentovat alespoň dvě trojice, 

z nichž jedna určitě s ambicemi 
postoupit do play off  a tam se 
poprat o co nejlepší výsledek. 
A ta druhá se bude snažit pře-
kvapit a držet krok s extraligo-
vými celky. Od Nového roku se 
hráči na turnaj svědomitě při-
pravují pod vedením trenéra 
Ondřeje Miklíka, a tak uvidí-
me, zda svou formu prodají.

Jak velký je v Přerově zájem 
o nohejbal, jak dlouho se u nás 
hraje a jaká je místní nohejba-
lová základna?
Zájem ve střední a starší ge-
neraci je velký. Nohejbal se 
hraje nejen přímo v Přerově, 
ale i prakticky na každé vesni-
ci. Dokonce existuje vesnická 
amatérská liga. První nohej-
balové krůčky v Přerově datují 
pamětníci do roku 1963. Orga-
nizovaný nohejbal v Přerově 
a vznik oddílu při TJ Spartak 
Přerovské strojírny se váže 
k roku 1970, to znamená, že 
v příštím roce oslavíme 50leté 

jubileum svého působení v Pře-
rově. V současnosti zažívá i pře-
rovský nohejbal všechny strasti 
„malých“ sportů. V konkuren-
ci hokeje, fotbalu a fl orbalu je 
v Přerově mezi žáky o nohejbal 
nezájem. Přitom ideální je začít 
od 11-12 let. Tréninky pro žáky 
probíhají v malé hale u Spor-
tovní haly TJ Spartaku, v neděli 
od 13.30 do 15.30 hodin v zim-
ním období, to znamená od říj-
na do března, v létě realizujeme 
speciální tréninkový plán pro 
mládež v areálu přerovského 
nohejbalu. Co se vlastního tur-
naje Honemsem týká, tak ten se 
v tomto rozsahu a kvalitě hraje 
od roku 2005 a od roku 2008 
jako memoriál Pavla Holíka – 
zakladatele turnaje.

Na atmosféře nohejbalového 
klání se podílí i diváci, jaká bývá 
v hale Spartaku atmosféra?
Turnaj Honemsem, díky výko-
nům špičkových hráčů z celé 
republiky i ze Slovenska, vždy 

přiláká nejen přerovské nohej-
balové publikum všech gene-
rací, ale také diváky minimálně 
z celé Moravy. Ti pak umějí vy-
tvořit opravdu skvělou atmosfé-
ru zejména pro domácí přerov-
ské trojice, ale zároveň dokážou 
náležitě ocenit i povedené no-
hejbalové akce ostatních týmů. 
Jako obvykle očekáváme at-
mosféru bouřlivou, ale zároveň 
kamarádskou a nebál bych se 
říct, že pro nás, přerovské hráče 
i pořadatele, až rodinnou.  (ilo)

PŘEROVSKÝ NOHEJBAL budou v sobotu 9. února na memoriálu Pavla Holíka reprezentovat dvě trojice. Foto: Jan Čep

Přerované mohou dát své hlasy nejlepším sportovcům regionu
Znovu budeme svědky pres-
tižního předávání ocenění těm 
nejlepším sportovcům města. 
Který z přerovských sportov-
ců se bude pyšnit titulem Nej-
úspěšnější sportovec roku 2018, 
se dozvíme ve středu 27. února 
v 18 hodin v Městském domě, 
kdy se koná galavečer tradiční 
akce Přerovského deníku, Čes-

ké unie sportu, města Přerova 
a agentury Sport action. 

Hlasovat o sportovní hvěz-
du Deníku mohou Přerované 
do 14. února. Hlasovací kupo-
ny zájemci naleznou v Přerov-
ském deníku i týdeníku Nové 
Přerovsko, vyplněné je mohou 
zaslat nebo odevzdat na adresu 
redakce Palackého 22, Přerov.

 Slavnostní večery mají 
vždy bohatý doprovodný 
program, kde nechybějí zají-
maví umělci. V letošním roce 
se mohou ocenění sportovci 
a diváci těšit například na Sa-
binu Křovákovou, vítězku 
Česko Slovenské SuperStar, 
nebo na špičkové artistické 
vystoupení Kláry Kaiserové 

a řadu regionálních talen-
tů vybraných ze sportovních 
oddílů či tanečních klubů. 
Jako moderátoři se vystřídají 
Radek Šilhan (O2 TV) a Radek 
Jirgl. Vstupenky budou zdar-
ma k dispozici v redakci No-
vého Přerovska a v Městském 
informačním centru v Měst-
ském domě.  (red)

INFORMACE

Turnaj HONEMSEM 
NOHEJBAL,
memoriál Pavla Holíka

zahájení turnaje: v 8.45 hod.
zápasy ve skupinách: od 9 do 13 hod.
vyřazovací zápasy: od 14 do 16 hod.
semifi nále a fi nále: od 16.30 hod.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
31. 1. Drahotuše–Rybáře–Hranice 
na Moravě, vlak 8.25 hod., vede 
Szabóová
2. 2. Podhradní Lhota – K. Javorník–
Bystřice pod Hostýnem, 16 km, vlak 
7.37 hod., vede Sedláková
7. 2. Plumlov–Mostkovice–Plumlov, 
10 km, autobus 7.45 hod., stanoviště 
č. 18, vede Bernátová
9. 2. Slavičín–Luhačovice, 16 km, vlak 
7.46 hod., vede Válková
14. 2. Drahotuše–Rybáře–Lipník nad 
Bečvou, 15 km, vlak 8.26 hod., vede 
Láhnerová 
14. 2. Čekyně–Penčice–Lipňany–
Tršice, 10 km, autobus 9 hod., stano-
viště č. 13, vede Lančová
16. 2. Bystřice pod Hostýnem–Chval-
čov–Hostýn, 15 km, vlak 7.37 hod., 
vede Šťávová
21. 2. Lazníčky–Tršice, 10 km, auto-
bus 8.45 hod., stanoviště č. 20, vede 
Peprnová
23. 2. Bzenec–příhoz–Hodonín, 
16 km, vlak 7.37 hod., vede Šálek
28. 2. Uherský Ostroh–Ostrožská 
Lhota–Svatý Antonín–Blatnice, 
15 km, vlak 7.53 hod., vede Válková 
28. 2. Vinary–Čekyně–Přerov, 11 km, 
autobus 7.55 hod., stanoviště MHD 
č. 4, vede Szabóová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
776 806 161
2. 2. Chropyně–Miňůvský most–
Kroměříž, 13 km, vlak 8.57 hod., vede 
Bartošík    
6. 2. Bělotín–Nejdek–Jindřichov–
Střítež nad Ludinou, 14 km, vlak 8.08 
hod., vede Krejčí   
9. 2. Brodek–Citovský mlýn–Věro-
vany–Tovačov, 12 km, vlak 8.05 hod., 
vede Punčochářová
13. 2. Tršice–přehrada–Daska-
bát–Tršice, autobus 9.00 hod., vede 
Punčochářová
16. 2. Vlakový zájezd: Horní Lideč, 
mechanický betlém, vlak 7.23 hod., 
vede Dostál
20. 2. Grygov–Království–Bolelouc–
Kožušany, 12 km, vlak 9.05 hod., vede 
Pěček
23. 2. Osek nad Bečvou–podél 
Bečvy–Kozlovice–Přerov, 13 km, 
vlak 8.26 hod., vede Punčochářová
27. 2. Kojetín–sifon–Cvrčov–Tova-
čov, 12 km, vlak 8.37 hod., vede 
Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

Tomáš Beránek 602 575 673
8. 1. Výroční schůze – restaurace 
Bečva, v 18 hod.  
16. –17. 1. Lyžařský přejezd Orlických 
hor, podpora busu. Dvě jednodenní 
túry v upravených stopách.
www.vhtprerov.cz

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

Výstavy:
1. 2. – 8. 4. Máj – Romek Hanzlík. 
Výstava představí ozvěny lyricko-
epické skladby Máj v podání fotografa 
Romka Hanzlíka, který se vydal 
po stopách Karla Hynka Máchy.
15. 2. – 16. 6. Umění žít – Dana Hlobi-
lová. Výstava zavede diváka do živo-
ta významné přerovské umělkyně 
Dany Hlobilové a představí jak vývoj 
její tvorby, tak i její díla. Výstavu dopl-
ní životopis umělkyně a fotografi e 
z jejího života. 
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. 

Akce:
12. 2. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Příběhy z pravěku, provází Marké-
ta Straková a Aleš Drechsler, 
od 17 hod., přerovský zámek
14. 2. Umění žít – Dana Hlobilová, 
vernisáž výstavy, od 17 hod., přerov-
ský zámek
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:
6. 2. Moje oblíbená rostlina. Vernisáž 
výstavy prací výtvarné soutěže 
pro děti a vyhlášení vítězů, od 9.00 
v budově ORNIS.
8. 2. Cínovaná kytička – výtvarná 
dílna s Veronikou Matlochovou. 
Vstupné 350 Kč, v ceně materiál, 
pomůcky a občerstvení. Je třeba se 
přihlásit na kosturova@prerovmuze-
um.cz Od 16.00 v budově ORNIS. 
21. 2. Až se jaro zeptá! Výroba pta-
čích budek a zábavně naučný pro-
gram o dění v ptačím světě na jaře. 
Od 16.30 hod., budova ORNIS. 100 Kč 
za každou vlastnoručně vyrobenou 
budku, 20 Kč vstupné. Přihlášky 
na tel. 581 219 910 kl. 12
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:

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

HRAD HELFŠTÝN
v únoru – uzavřen

MĚSTSKÝ DŮM
1. 2. Maturitní ples – GJB a SPgŠ, 
od 19 hod.
2. 2. Farní ples, od 20 hod.
3. 2. O pejskovi a kočičce – divadelní 
pohádka pro děti, v 15 hod.
4. 2. Neil Zaza Trio – Rocková smršť 
v Měšťáku v podání amerického 
kytaristy a jeho kapely– II. část, 
v 19.30 hod.
7. 2. Dlouhý, Široký a Krátkozraký – 
Divadlo Járy Cimrmana, v 19 hod.
8. 2. Maturitní ples – Gymnázium 
Jakuba Škody, od 19 hod.
9. 2. Maturitní ples – Obchodní aka-
demie, od 19 hod.
10. 2. Nedělní party s dechovkou, 
od 13.30 hod.
13. 2.  Infl agranti – smyčcové trio 

zahraje klasiku a s Josefem Vojtkem 
rockové i popové skladby, v 19.30 
hod.
15. 2. Maturitní ples – XXV. reprezen-
tační ples Střední školy gastronomie 
a služeb, od 20 hod.
16. 2. Maturitní ples – GJB a SPgŠ, 
od 19 hod.
23. 2. Reprezentační ples města Pře-
rova, od 19.30 hod.
24. 2. Nedělní party s dechovkou, 
ve 13.30 hod.
26. 2. Na plný coole – zábavný pořad 
se Zdeňkem Izerem, nebudou chybět 
scénky, vtipy ani imitování populár-
ních osobností, v 19.30 hod.
27. 2. Sportovec roku – vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců za rok 
2018 v anketě Přerovského deníku, 
v 19.30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 2. Co říkají linie na dlani? – před-
náška Jany Niessnerové o chiroman-
tii, učebna MěK , od 17 hod.
7. 2. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
12. a 26. 2. Virtuální univerzita třetího 
věku – videopřednášky pro studující 
seniory (jen pro již přihlášené), učeb-
na MěK, v 10–12 a v 13–15 hod.
14. 2. Střeva jsou naše zdraví – před-
náška Pavla Kavříka, učebna MěK, 
od 17 hod.
25. 2. Kulturní akademie knihovny 
na téma Kulturní památky Přerova, 
učebna MěK, od 13 hod. 
25. 2. Čaj o páté – posezení nad šál-
kem čaje v knihovně, pobočka MěK 
v Předmostí, od 17 hod.
27. 2. Z hlubin oceánu na Azorské ost-
rovy – cestopisná přednáška Tomáše 
Kůdely, klub Teplo, od 17 hod.

Akce pro děti:
1., 8., 15. 2. Herní klub (stolní a spole-
čenské hry), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 14 hod.
1., 8., 15., 22. 2. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
5. 2. Tvořivá dílna – medvídek z lásky, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 12 hod.
8. 2. Herní klub (stolní a společenské hry), 
pobočka MěK v Předmostí, od 14 hod.
18.–20. 2. Tvořivá dílna – papírová 
zima, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době knihovny
18.–22. 2. Tvořivá dílna – veselá 
ruka (zápich do květináče), pobočka 
MěK v Předmostí, v provozní době 
knihovny
18.–22. 2. Herní klub (stolní a spole-
čenské hry), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v provozní době knihovny
21.–22. 2. Tvořivá dílna – houpací 
koník, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době knihovny

Akce v místních částech:
7.  2. Luštíme sudoku, Kozlovice, od 16 hod.
7.–28. 2. Tvořivá dílna – ozdobné 
krabičky pro maminky a babičky, 
Lověšice, od 16 hod.
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9. 2. Tvořivá dílna – dárečky a přání 
k Valentýnu, Dluhonice, od 17 hod.
12. 2. Tvořivá dílna – havrani ze sklá-
dačky, Lýsky, od 16 hod.
12. 2. Tvořivá dílna – dárkové krabič-
ky, Vinary, od 16.30 hod.
14. 2. Tvořivá dílna – kukačkové hodi-
ny, Čekyně, od 16 hod.
18.–21. 2. Hádej, hádej, hadači – zimní 
radovánky, Čekyně, od 16 hod.
19. 2. Turnaj ve hře Ber – dej, Lýsky, 
od 16.30 hod.
21. 2. Čaj o páté s knižními novinkami, 
Kozlovice, od 16.30 hod.
25. 2. Čaj o páté s knižními novinkami, 
Henčlov, od 17 hod.

26. 2. Tvořivá dílna – mandaly, Žera-
vice, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A  

Pondělí
4. 2. Umění stárnout aneb Jak šetřit 
své orgány – Olga Župková, 10.15 hod.
4. 2. Cvičení paměti, 11.15 hod.
11. 2. O hanáckém kroji – Jarmila Vito-
slavská, v 10.15 hod.
18. 2. Rukodělná činnost: obrázky ze 
špachtlí, v 10.15 hod.
25. 2. Procházka přerovskými ulicemi 
na počátku 20. století – Šárka Kráko-
rová Pajůrková, v 10.15 hod.

Úterý
5. 2. Vycházka podél Bečvy směr 
Kozlovice. Sraz v centru SONUS, 
v 10.20 hod. Předpokládaný návrat 
12:30 hod. Provází Olga Župková.
12. 2. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně, sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je omeze-
ná, přihlášky dopředu u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521. 

Středa 
13. 2. Kavárna pro seniory: Z Porta 
kolem Atlantiku do Santiaga de Com-
postela – Jiří Blažek a Nikola Čapko-
vá, v 16 hod.

Čtvrtek
21. 2. Hodina plná her – cvičení 
paměti, v 10.15 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem 
od 9 do 10 hod.

pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 
čtvrtek: 14. a 28. 2. cvičení se smovey 
kruhy
čtvrtek: 7. a 21. 2. cvičení na balonech 
Internet pro seniory

vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14:45 do 16:15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 18. 3. 2019. Cena kurzu je 
450 Kč. Kurz probíhá v centru SONUS, 
přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

DUHA KLUB RODINKA
Každé úterý od 5. 2. Kurz refl exní 
terapie, od 16 do 17.30 hod., Jasínka, 
Jasínkova 4, přihlášky: pavlina.docka-
likova@seznam.cz
14. 2. Dětský karneval, tělocvična ZŠ 
Želatovská, od 16 do 17.30 hod., při-
hlášky: rodinka@rodinka.cz

DUHA KLUB DLAŽKA
1. 2. Zájezd pro děti do Ostravy 
do technického parku a Jump centra
14. 2. Nezmaři – koncert v klubu 
Teplo, 19.30 hod.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS a BIOS

3. 2. Pololetní vystoupení Taneční 
školy, klub Teplo – od 16 hod.
6. 2. Pololetní vystoupení Tělovýcho-
vy, klub Teplo od 17 hod.
16. 2. Za sněhem na Tesák, 9.30– 
16.20 hod., sobotní výprava před jar-
ními prázdninami, soutěž na sněžných 
kluzácích. Přihlášky a platby předem 
v BIOS do 8. 2.

Jarní prázdniny
18. 2. Dopoledne se zvířaty, od 8 do
12 hodin, BIOS
18. 2. Velikonoční keramika, 
od 9 do 12 hod., ATLAS

20. 2. Cvičení pro radost, od 8.30 
do 13 hod., cvičení a hry v tělocvičně 
Bří Hovůrkových, od 13.30 do 15 hod. 
plavání v bazénu
21. 2. Výlet na Titanic do Brna (info 
ATLAS)
Na všechny akce je nutné přihlásit se 
předem!
25. 2. Soutěžní kvíz Zvířata 
od A do Z –  BIOS, od 15 hodin, při-
hlášky a bližší info v BIOS
Až do 29. března můžete zasílat 
soutěžní práce do korespondenční 
výtvarné soutěže Namaluj přírodu, 
téma: V korunách stromů a keřů 
(info BIOS)

RODINNÉ CENTRUM
 SLUNÍČKO

Sokolská 26

10. 2. Oslava 20. výročí RC Sluníčko 
a Show šaška Vikiho v divadelním 
klubu Véčko, od 14.30 hod.
Oblékněte kostýmy a přijďte s námi 
oslavit 20. výročí fungování RC Slu-
níčko v Přerově! Programem bude 
provázet šašek Viki. Součástí bude 
tvoření s mamutem Čendou. Na kaž-
dého účastníka v masce čeká taška 
s překvapením. Součástí programu je 
i tombola o krásné ceny. Předprodej 
vstupenek v RC Sluníčko.
11. 2. Beseda: Dětský průvodce 
světem rozvodu, od 9.30 hod. Tereza 
Vránová představí ojedinělý dětský 
program, nabízející přátelský, hravý 
a bezpečný prostor pro děti, které 
se ocitly v obtížné situaci vlivem 
rozvodu/rozchodu rodičů. Dozvíte se 
více o tom, co mohou děti prožívat, 
jaká jsou jejich přání, potřeby a jak 
děti vnímají pomoc prostřednictvím 
tohoto programu. 

JEDEN SVĚT
6. 2. Projekce fi lmu z festivalu Jeden 
svět: Dál nic – dokument Iva Bystři-
čana. Stavařům se nedaří dokončit 
dálnici D8 vedoucí chráněným úze-
mím Českého středohoří. Dokončení 
blokuje série žalob Dětí Země, místní 
lidé ale situaci vnímají odlišně. Kavár-
na Peťkafe (Jiráskova ulice), v 18 hod., 
zdarma.

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

3. a 10. 2. Kaimovo dobrodružství
17., 24. 2. Kašpárek vaří živou vodu, 
O pyšné base
Představení začínají vždy ve 14 a v 16 
hod.

CESTOPISNÁ BESEDA
11. 2. Letem světem: americký New 
York – povídání Jakuba Navaříka, sál 
loutkového divadla Sokola Přerov, 
v 17 hod.

SOKOLSKÝ PLES

1. 3. Hvězdy černobílého fi lmu je téma 
plesu v sokolovně. Hraje skupina 
Dynasty, vstupné v předprodeji 
TJ Sokol 150, na místě 200 korun. 
Občerstvení i bohatá tombola.

ŠIBŘINKY
2. 3. Dětské šibřinky v sokolovně, 
od 15 hod.

PLES LEVICE
22. 2. XXVI. Ples levice v klubu Teplo, 
od 20 hod., hraje kapela Mini, na pro-
gramu je předtančení i tombola. 
Vstupenky i s místenkou v předpro-
deji na OV KSČM nebo u Miloslava 
Suchého 777 673 520.

Český zahrádkářský svaz
Havlíčkova 29, Přerov

Odborná poradna: středa 15–18 hodin
 28. 2. Zelenina – co v učebnicích 
nenajdete? – přednáška Vojtěcha 
Zlámala. COWorking (1. patro nad 
bývalou prodejnou Baťa), vstup zdar-
ma, od 17.15 hod.
Vyhlášení soutěže Mladý pěstitel pro 
děti, info na www.zahradkari.cz/us/
prerov/index.php

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – únor                        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 –17
18 – 21

6 – 7.30; 9 –16
18 – 20 18-21 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

pátek 1. 2. 10–20 10–20
dle běžného provozu sauny

po–pá 

18.–22. 2.
10–20 10–20



Denní zpravodajství na www.prerov.eu16 kino/galerie16
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Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 2.  17:30 PSÍ DOMOV, dabing
1. 2.   20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
2.  2.   17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
2.  2.   20:00 ÚNIKOVÁ HRA, titulky, od 15 let
3. 2.   15:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Bio-
senior, titulky, od 12 let
3. 2.   17:30 ŽENY V BĚHU, česky, od 12 let
3. 2.   19:30 PSÍ DOMOV, dabing
4. 2.   18:00 TICHO PŘED BOUŘÍ, titulky, od 
15 let
4. 2.   20:00 ÚNIKOVÁ HRA, titulky, od 15 let
5. 2.   10:00 ŽENY V BĚHU, Baby Bio, česky, 
od 12 let
5. 2.   17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
5. 2.   20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA, akce 
Levné úterý, titulky, od 15 let
6. 2.   18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
6. 2.   20:00 ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE, 
Artkino Severská středa, titulky, od 15 let
7. 2.   10:00 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL, Biosenior, 
od 15 let
7. 2.   18:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
7. 2.   20:00 METALLICA: FRANCIE NA 
JEDNU NOC, original 
8. 2.   18:00 LEGO® PŘÍBĚH 2, 3D, dabing
8. 2.   20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
9.  2.   16:45 LÉTO S GENTLEMANEM, předpre-
miéra za účasti Jaromíra Hanzlíka a Jiřího Adamce
9. 2.   20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
10. 2.   17:30 PSÍ DOMOV, dabing

10. 2.   20:00 MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ, 
titulky, od 15 let
11. 2.   17:30 SPIDER-MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, dabing
11. 2.   20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
12.  2.   17:30 NA STŘEŠE, česky, od 12 let
12.  2.   20:00 AQUAMAN, akce Levné úterý, 
dabing, od 12 let
13. 2.   18:00 GOLIÁŠ, Artkino akce Severská 
středa, titulky, od 15 let
13. 2.   20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
14. 2.   10:00 MARY POPPINS SE VRACÍ, 
Biosenior, dabing 
14. 2.   18:00 LÉTO S GENTLEMANEM
14. 2.   20:00 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D, 
dabing, od 12 let
15. 2.   17:30  ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, dabing, 
od 12 let
15. 2.   20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
16. 2.   17:30 PSÍ DOMOV , dabing
16. 2.   20:00 LÉTO S GENTLEMANEM
17. 2.   18:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, 
Biosenior, od 12 let
17. 2.   20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
18. 2.   17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
18. 2.   20:00 NA STŘEŠE, od 12 let
19. 2.   17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, titulky, 
od 12 let
19. 2.   20:00 ZRODILA SE HVĚZDA, akce 
Levné úterý, titulky, od 12 let
20. 2.   18:00 A DÝCHEJTE KLIDNĚ, Artkino 

akce Severská středa, titulky, od 15 let
20. 2.   20:00 ÚNIKOVÁ HRA, titulky, od 15 let
21. 2.   10:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Bio-
senior, titulky, od 12 let
21. 2.   18:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let
21. 2.   20:00 MRAZIVÁ POMSTA, titulky, od 
15 let
22. 2.   17:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, 3D, 
dabing
22.  2.   20:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let
23. 2.   18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
23. 2.   20:00 LÉTO S GENTLEMANEM
24. 2.   15:00 MARY POPPINS SE VRACÍ, 
Biosenior, titulky
24. 2.   17:30 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let
24. 2.   19:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, 3D, 
dabing, od 12 let
25. 2.   17:30 PSÍ DOMOV, dabing
25. 2.   20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
26. 2.   10:00 PSÍ DOMOV, Baby Bio, dabing
26. 2.   17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, dabing, 
od 12 let
26. 2.   20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY, akce Levné 
úterý, dabing, od 12 let
27. 2.   17:30 VŠICHNI TO VĚDÍ, Artkino, titul-
ky, od 12 let
27. 2.   20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
28. 2.   10:00 FAVORITKA, Biosenior, titulky, 
od 12 let
28. 2.   18:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2, titulky, 
od 15 let

28. 2.   20:00 „JE MI JEDNO, ŽE SE ZAPÍ-
ŠEME DO DĚJIN JAKO BARBAŘI“, Artfi lm, 
titulky, od 15 let

BIJÁSEK
2.  2.   15:00 ŠTÍSKO A POUPĚNKA: JEDEME 
NA VÝLET, od 2 let
3. 2.   10:00 OVEČKY A VLCI: VELIKÁ 
BITVA, dabing
9. 2.   14:00 LEGO® PŘÍBĚH 2, dabing
10. 2.   15:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D, 
dabing
16. 2.   15:30 LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI 
JSOU ZPĚT, dabing
17. 2.   15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2, dabing 
23. 2.   15:30 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY 3D, dabing
24. 2.   10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, dabing

PRÁZDNINY V KINĚ
1. 2.   10:00 RAUBÍŘ RALF A INTERNET
1. 2.   15:30 HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 
HALLOWEEN
18. 2.   10:00 RAUBÍŘ RALF A INTERNET 3D
18. 2.   15:30 PSÍ DOMOV 
19. 2.   10:00 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
19. 2.   15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU 
20. 2.   10:00  LEGO® PŘÍBĚH 2
20. 2.   15:30 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY
21. 2.   15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
22.  2.   10:00 PSÍ DOMOV 
22.  2.   15:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let

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

Retrovýstava sběratelských předmětů ze 
70. a 80. let 14letého Patrika Horkého je v galerii 
města k vidění do 10. února.  O čtyři dny později 
ji vystřídá digitální umění – takzvaný digiart 
olomouckého grafi ka a designéra Oldřicha 
Schnabla. Své velkoformátové grafi ky zakom-
ponoval do Invetaria a vystaví je v Přerově 
poprvé. V jeho počítačových kreacích se snoubí 
výtvarno i jednoduchá zkratka. Často vytváří 
optický klam nebo grafi ckou hříčku. Výstava 
bude zahájena vernisáží s komentovanou pro-
hlídkou ve čtvrtek 14. února v 17 hodin, potrvá 
do 10. března. 

Trafačka nabízí dekorativní keramiku Zuzany 
Strakové ze Lhoty Rapotíny a Adély Volné 
 z Bánova. Figurální sochy ze šamotové hlíny točí 
Zuzana Straková nejdříve na hrnčířském kruhu 
a potom jim s precizností sobě vlastní vykrajuje 
krajkový šat. Její postavy s něžným výrazem 
vzdáleně připomínají tvorbu Jana Zrzavého. 
Keramika Adély Volné zase vyniká minima-
lismem, čistými liniemi a přírodními barvami. 
Používá světlou hlínu a transparentní glazury, 
dekoruje jen vypichováním jednoduchých vzorů 
a lineární kresby vytváří ostrým nožíkem. 

V Pasáži je až do 22. března k vidění 
výstava, která zachycuje 85letou 
sportovní historii vodního póla 
v Přerově. První utkání v tomto 
sportu se uskutečnilo na letní plo-
várně u řeky Bečvy v srpnu roku 
1933. Ty současné zápasy se ode-
hrávají v krytém plaveckém areálu 
na Kopaninách. Výstava stručně 
seznamuje s dějinami vodního póla 
v Evropě a podává podrobný přehled 
vývoje přerovského vodního póla 
i s jeho mezinárodními úspěchy.

Po celý únor si mohou zájemci 
prohlédnout výstavu Kvetoucí 
hory, jež se koná u příležitosti 
80letého životního jubilea 
autora fotografi í - Rudolfa Ště-
pančíka. Na více než sto třiceti 
barevných fotografi ích autor 
představuje kamenné velikány 
a jejich květenu v novozéland-
ských, rakouských, italských 
a německých horách, snímky 
jsou výběrem z autorovy 
tvorby za posledních 30 let. 
Výstava bude v Pasáži k vidění 
až do konce března.


