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Zimní radovánky si děti v Přerově dosyta užily, 
teď jim navíc začínají týdenní jarní prázdniny

Součástí týmu strážníků  
je benjamínek Quello
Tříměsíční německý ovčák  
je ve výcviku 
 STRANA 2

Na houby můžete  
vyrazit i v zimě
V okolí Přerova rostou  
i vzácné druhy 
 STRANA 9

S prvním březnovým dnem 
začaly přerovským školákům 
týdenní jarní prázdniny. Letos 
jsou ale kvůli přetrvávajícím 
omezením spojeným 
s pandemií zcela jiné. 

Rodiny si užily bobování i bruslení.  Foto | 4x Bohumil Kratochvíl

Zatímco v minulosti rodiny 
jezdily na prázdniny především 
na hory, nebo si děti užívaly na 
příměstských táborech, letošní 
možnosti trávení volného času 

i setkávání lidí jsou omezené. 
Příznivci sportů tak využívají 
stále populárnější běžky, skialpy 
a také boby i sáně, na zamrzlých 
rybnících zase brusle. V době 
uzávěrky Přerovských listů, tedy 
v polovině února, byl Přerov jako 
z Ladových obrázků. Děti brusli-
ly na městském rybníku i na La-
guně, dováděly na sáňkách na 
březích řeky Bečvy, na Čekyň-
ském kopci, ale i všude tam, kde 

to bylo jen trochu možné. Radost 
z mrazivého počasí měli i ro-
diče, kteří videa a fotografie ze 
zimních radovánek sdíleli na so- 
ciálních sítích – třeba ve veřejné 
facebookové skupině Přerov – 
kultura a život v něm, která čítá 
přes osm tisíc členů. „Na přerov-
ském rybníku to bylo super, jako 
za starých časů, lidé bez roušek, 
hromadně se bruslilo, z dru-
hé strany směrem k Bečvě zase 

bobovalo,“ napsal do komentářů 
Michal Sali. Jiní vzpomínali i na 
to, jak se dříve bruslilo na za- 
mrzlé Bečvě. Staré přerovské po-
řekadlo praví, že Bečva musí za-
mrznout třikrát, aby začalo jaro. 
Na to si ale ještě budou muset 
lidé počkat. 

A jak budou některé děti trá-
vit jarní prázdniny, to si přečtěte 
v naší anketě na straně 8 - ptali 
jsme se jejich rodičů. fli
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Strážníci zacvičují nového služebního psa Quella

Quello má tři měsíce a plnohodnotnou součástí týmu se stane až po dokončení výcviku. 

 Foto | 2x Město Přerov

Na pořádek budou dohlížet preventisté i domovníci

Přerovští strážníci mají 
nového čtyřnohého parťáka 
– tříměsíčního černého 
německého ovčáka. Až 
skončí jeho výcvik, stane se 
plnohodnotným členem týmu. 

K dispozici mají městští po-
licisté čtyři psi, kteří se svými 
psovody působí především pre-
ventivně v sociálně vyloučených 
lokalitách, například v okolí vla-
kového nádraží. Na pravidelné 
obchůzky vyrážejí také do za-
hrádkářských kolonií u chato-
vých oblastí. 

Nejmladší člen týmu se jme-
nuje Quello. Každý týden cvičí na 
ploše přerovského kynologické-
ho spolku u Dluhonic pod dohle-
dem zkušeného kynologa Davida 
Czislinského, který s městskou 
policií spolupracuje už šest let. 
„Výcvik psa můžeme rozdělit do 
dvou rovin – na obranu a posluš-
nost. A i když se může na první 
pohled zdát, že jde o dvě různé 
věci, není tomu tak, úzce spolu 
souvisí. Pes se naučí spoustu po-
velů, jako je sedni, lehni, k noze, 
štěkej, které potom celý život vy-
užívá. Samozřejmostí je výcvik 

obran, kde se učí hledat osoby, 
bránit svého majitele a zneškod-
ňovat pachatele,“ řekl Czislinský. 

Při výběru psa hraje velkou 
roli rasa, všichni psi městské poli-
cie jsou němečtí ovčáci – dobře se 
učí a také si dobře pamatují. Dů-
ležitá je také povaha psa. Ideál- 
ně by neměl být cholerik, ale spí-
še sangvinik. „Při výběru psa 

PSI, KTEŘÍ JSOU SOUČÁSTÍ TÝMU MĚSTSKÉ POLICIE

Quello z Cagova ráje *3 měsíce
Boss Magic of Czech *2 roky

Volf Bri-Jack *5 let
Argas Crus de Hiero *6 let

není úplně jednoduché rozpo-
znat jeho povahu, proto se klade 
důraz i na to, jaké bylo zdraví jeho 
rodičů a celé rodové linie. Vše 
může ovlivnit také dobrý výcvik. 
Zkoušky by pes mohl skládat už 

Vylepšení kamerového sys-
tému, pochůzky asistentů pre-
vence kriminality v sociálně 
vyloučených lokalitách a bdě-
lost domovníků, kteří v problé-
mových domech dohlížejí na 
pokojné sousedské soužití i po-
řádek. Na tato všechna opatře-
ní, která mají vést ke zklidnění 
života v ulicích Přerova, bude 
město žádat dotace z Minister-
stva vnitra.

„Modernizací projdou dvě 
kamery. Jedna je na konci auto-
busového nádraží v Tovární uli-
ci a další pak na Trávníku, kde 
oko hlídá okolí školy a obchod-
ního centra Trumf i s přilehlým 
parkovištěm. Městská policie 
by pak měla dostat lepší server 
pro přenos dat na monitorující 
obrazovky, včetně zajištění ar-
chivace,“ řekl přerovský primá-
tor Petr Měřínský. Do pořízení 
kamer má jít 350 tisíc korun – 
z toho 210 tisíc by měla pokrýt 
dotace, na modernizaci serveru 
a datového úložiště je vyčleně-
no 680 tisíc korun a zpět se ze 

státních peněz má vrátit 340 ti-
síc korun.

K přerovskému programu 
„Prevence kriminality“ patří už 
několik let také asistenti, kteří 
spadají pod městskou policii, 
ale nemají pravomoci strážníků 
– jejich úkolem je monitorovat 
vytyčené území, řešit problé-
my či konflikty vlastními silami 
a v případě nutnosti pak volat 
policisty. „Asistentů máme pět. 
Jsou to lidé, kteří znají lokali-
tu, v níž se pohybují, a také její 
obyvatelstvo. Jejich rajonem je 
především přednádražní čtvrť, 
obývaná romskou komunitou – 
a nově monitorují i problema-
tické adresy v centru města,“ 
doplnil primátorův náměstek 
Petr Kouba. Na mzdy preven-
tistů jde letos 1 milion 461 tisíc 
korun a státní dotace má činit 1 
milion 167 tisíc.

Dotace půjde také 
na domovníky

Třetím preventivním pilí-
řem jsou domovníci, kteří bdí 

nad pořádkem v městských do-
mech a umí si v rámci soused-
ských vztahů poradit i s potí-
žisty. „Domovníků bude celkem 
pět, každý může mít na staros-
ti maximálně tři vchody. Bude-
me hledat domovníky v domech 
na adresách Jižní čtvrť II, ná-
městí Františka Rasche a v uli-
cích Husova, Denisova a Ko-
jetínská,“ doplnila manažerka 
prevence kriminality Dagmar 
Krejčířová, která zároveň po-
dotkla, že domovníci přijdou na 
247 tisíc korun a dotace bude ve 
výši 181 tisíc.

Dalším počinem města, kte-
rý má vést ke zklidnění situace 
mezi majoritou a Romy, je zrod 
pracovní skupiny pro sociálně 
nežádoucí jevy. Ta vznikla v zá-
věru loňského roku coby reak-
ce politiků na „válku“ olašských 
Romů, která se vloni v létě rozho-
řela v centru Přerova. Předsedou 
této skupiny je primátor Petr Mě-
řínský, členové jsou z koaličních 
i opozičních stran a nechybí ani 
zástupce Romů.  lech

MĚSTSKÁ POLICIE  
ZMĚNILA  
TELEFONNÍ ČÍSLO

Od pondělí 1. března změ-
nila Městská policie Pře-
rov telefonní číslo na stálou 
službu. Stávající číslo 581 
268 417 bylo nahrazeno čís-
lem 581 268 156. Všechna 
ostatní čísla zůstávají v plat-
nosti. „Chtěli jsme, aby 
koncová klapka byla lehce 
zapamatovatelná a aby od-
povídala tísňovému číslu. 
Protože toto číslo bylo ještě 
volné, rozhodli jsme se jej 
využít,“ řekl zástupce ředi-
tele Městské policie Přerov 
Miroslav Komínek. Na stá-
lou službu přerovské měst-
ské policie volají lidé po-
měrně často. Za loňský rok 
zaznamenali městští stráž-
níci přes 4 tisíce dvě stě te-
lefonních oznámení. fli



ve čtrnácti měsících, ale není to 
podmínkou, není kam spěchat,“ 
dodal Czislinský. Městská policie 
v Přerově funguje už devatenáct 
let, za tu dobu se v jednotce vy-
střídalo 23 služebních psů.  fli
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Dvě nové zídky mají v případě povodní usměrnit velkou vodu z Bečvy

Odstartovala stavba vnitřního průtahu městem
Začala zatěžkávací zkouška nejen pro řidiče, ale také 
pro Přerovany – prvního března byla zahájena výstavba 
vnitřního průtahu městem, takzvaného průpichu u vlakového 
a autobusového nádraží. První etapa se soustředí kolem ulice 
Tovární a s omezeními musí počítat nejen řidiči, ale také cestující 
městskou hromadnou dopravou a v neposlední řadě i chodci. 
Podrobněji o celé akci, která se plánuje více než deset let, jsme si 
povídali s přerovským radním Tomášem Navrátilem.

Monika Fleischmannová

Připomeňte, co vše je sou-
částí výstavby vnitřního 
průtahu městem?

Vznikne úplně nová komuni-
kace ve čtyřpruhovém podání, 
která povede přes bývalý areál 
Juty. Komunikace bude lemová-
na novou smíšenou cyklostez-
kou. Upraveny budou také do-
tčené křižovatky Velké Novosady 
– Komenského – Kojetínská, dal-
ší bude Nádražní – Kramářova 
a dále Tovární – Denisova. Dojde 
také k rekonstrukci komunikace 
v Tovární ulici. Půjde o vybourání 
stávající konstrukce vozovky, kte-
rá bude nahrazena novou, úpravu 
uličního profilu na odpovídající 
šířkové uspořádání spolu s návr-
hem odbočovacích pruhů a dále 
pak s tím související úpravy ploch 
stávající zeleně a chodníků. Vybu-
dovány budou také protihlukové 
stěny v celkové délce 187 metrů.

Jak se po vybudování průta-
hu změní doprava ve městě?

Dojde ke zvýšení průjezd-
ní kapacity města, zkrácení prů-
jezdu městem ze severu na jih, 
snížení objemu dopravy v uli-
ci Komenského a v centru měs-
ta. Doprava bude také plynulejší 

a bezpečnější, což bude mít příz-
nivý vliv na životní prostředí – na 
snížení hluku, prachu i exhalací. 
Bohužel jsem zaslechl, že Přerov 
vyměnil vnitřní průtah za dál-
nici, nebo že je stavba průpichu 
naprosto zbytečná. Chci všech-
ny občany ubezpečit, že tomu tak 
rozhodně není. Dokončení po-
sledního úseku dálnice je napros-
tou prioritou. V současné době je 
rozhodnutí o dálnici v rukou stát-
ní správy a soudů. Jako zástup-
ci samosprávy řešíme například 
kompenzace pro Dluhonice, kte-
ré přislíbil předseda vlády, a měs-
to v současné době zpracovává 
projekty, které byly s občany Dlu-
honic vybrány. Přerov rozhodně 
potřebuje obě stavby – dálnice 
převádí primárně dálkovou do-
pravu, kdežto průtah sbírá dopra-
vu z místních komunikací. 

Stavební práce jdou ruku 
v ruce s uzavírkami ulic 
a dalšími omezeními, která 
budou největší?

Největší omezení budou v pro-
storu před autobusovým nádra-
žím v Tovární ulici. Problematic-
ké bude už samotné převedení 
chodců k vlakovému a autobuso-
vému nádraží. Průjezd zde bude 
umožněn osobním automobilům, 

autobusům a dopravní obsluze. 
Zbytek vozidel bude nucen uli-
ci objíždět převážně přes silnice 
první třídy. I nadále platí omeze-
ní vjezdu nákladních vozidel do 
města, které zde nemají sídlo, na-
kládku či vykládku. 

Probíhají intenzivní jednání 
s investorem, kterým je Ředitel-
ství silni a dálnic, se zhotovite-
lem dopravního značení, také se 
zástupci města a s úředníky kra-
je, kteří celý balík uzavírek a ob-
jížděk povolují. Situace je o to slo-
žitější, že se nemůžeme potkávat 
osobně. Všechny strany hájí své 
zájmy a mají své požadavky. In-
vestor se zhotovitelem chtějí sta-
vět co možná nejrychleji. My za 
samosprávu potřebujeme zacho-
vat alespoň v únosné míře do-
pravní obslužnost dané oblasti. 
Do toho je velká část stavby v le-
tošním roce v prostoru před auto-
busovým nádražím, kde je samo-
zřejmě obrovský pohyb chodců 
a nesmíme zapomínat na auto-
busy, kterých je denně několik 

stovek. Nyní víme, že v následu-
jících etapách bude problém při 
výjezdu z autobusového nádraží, 
kdy nebude možné využívat stá-
vající výjezd. Řešíme například 
i tento problém.

Jaké jsou náklady na rea-
lizaci a z jakých zdrojů se 
akce financuje?

Investor stavby vybral ve vý-
běrovém řízení zhotovitele spo-
lečnost Eurovia CS. Celkové ná-
klady na stavbu jsou 189 milionů 
korun a Přerov se podílí částkou 
22 milionů korun. Z rozpočtu 
města se bude například financo-
vat komunikace pro pěší a cyklis-
ty nebo nové světelné signalizač-
ní zařízení. Pro zajímavost - půjde 
o čtyři nové semafory, které bu-
dou propojeny koordinačním ka-
belem. Takže se můžeme těšit na 
plnohodnotnou zelenou vlnu, kte-
rou známe i z jiných měst. Stavba 
první etapy potrvá celou stavební 
sezónu a dokončení je plánováno 
na listopad 2022.

Zastupitelé schválili dal-
ší protipovodňové stavby, kte-
ré mají bránit rozlití Bečvy do 
zastavěné části města. Plány na 
ochranu Přerova před velkou 
vodou jsou dva. První počítá se 
zídkou nad jezem – směrem od 
mostu Legií k chemickým závo-
dům, druhá zábrana povede od 
lokality pod nemocnicí až k te-
nisovým kurtům. „Náklady se 
budou pohybovat okolo 82 mi-
lionů korun, město by se mělo 
podílet 15 miliony, větší část ná-
kladů má pokrýt dotace z Mini-
sterstva zemědělství,“ řekl pře-
rovský primátor Petr Měřínský. 

V šuplíku je už nachystána 
projektová dokumentace, vydá-
no je stavební povolení – a na sto-
le leží smlouva o spolupráci mezi 
Povodím Moravy coby investo-
rem a městem. „V rámci realizace 
protipovodňových opatření nad 
jezem dojde k výstavbě 750 met-
rů protipovodňových zdí, 26 met-
rů mobilních hrazení. V tuto chví-
li předpokládáme zahájení prací 
během prvního čtvrtletí příštího 
roku. Stavební práce budou trvat 
18 měsíců,“ řekl mluvčí Povodí 
Moravy Petr Chmelař.

Jasno je v tom, že stavby mají 
navazovat na protipovodňová 

opatření, která Přerov už má. Za 
obdobných podmínek ve měs-
tě vyrostla v roce 2017 napří-
klad zídka na nábřeží E. Beneše 
– mezi mosty Míru a Legií, která 
je při hrozících záplavách dopl-
něna v mezerách mobilním hra-
zením. „Nemá ale jít jen o stavbu 
zídek, v plánu jsou samozřejmě 
i opatření na stokové síti, kte-
rá mají při povodních zabránit 
zpětnému zaplavení území pro-
střednictvím veřejné kanalizač-
ní sítě, kdy v kanalizaci vzni-
ká tlakové proudění a splaškové 
vody jsou spolu s vodou z Beč-
vy vytlačovány do ulic,“ popsal 

radní Michal Zácha. Ten připo-
mněl také to, že smlouva mezi 
Přerovem a Povodím je nezbytná 
pro podání žádosti o poskytnutí 
dotace z programu Ministerstva 
zemědělství, které by mohlo při-
spět částkou ve výši až 85 pro-
cent stavebních nákladů – zhru-
ba 67 miliony. 

O protipovodňových opat-
řeních se ve městě mluví už od 
roku 1997, kdy Přerov zasáh-
la stoletá voda – menším zá-
plavám se město nevyhnulo ani 
v dalších letech, naposledy se 
Bečva vylila z břehů na podzim 
loňského roku.  red

Přes bývalý areál Juty vznikne čtyřproudová komunikace. Na snímku radní pro dopravu Tomáš Na-

vrátil. Foto | Město Přerov
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Přerovanům narozeným v roce 1946 přijde 
narozeninový dárek poštou domů

Kov, sklo, zeleň, vyhlídková terasa? V březnu bude jasněji

Jak by měla vypadat nemovitost na Masarykově náměstí 16, bude známo v průběhu března. 

 Foto | Město Přerov

Už od sedmdesátých let minulého století pořádá město Přerov 
setkání s pětasedmdesátníky. Vloni tuto tradici přerušila epidemie 
a stejně tak tomu je i letos. Ani jarní měsíce roku 2021 nebudou přát 
setkání jubilantů. Z radnice jim proto opět přijde dárek v podobě 
čaje a kávy – uložených do originální kovové krabičky s historickým 
motivem města – poštou.

Bývalo dobrým zvykem po-
zvat Přerovany do Městského 
domu, kde jim k narozeninám 
popřáli zástupci města, oslaven-
ci si odnesli pozornost a strávi-
li příjemné odpoledne se svými 
vrstevníky – mnohdy kamará-
dy či spolužáky. Připraven pro 
ně byl kulturní program a také 
fotokoutek, v němž si mohli po-
řídit památeční snímek. Protože 
pětasedmdesátníků rok od roku 
přibývalo, scházeli se v několika 

termínech, obvykle jim patřilo 
jedno úterní odpoledne v březnu, 
dubnu a v květnu. Více jubilan-
tů je na seznamu i letos, tři čtvr-
tě století slaví první poválečný 
ročník, tedy lidé narození v roce 
1946. „V letošním roce máme 
619 oslavenců. Pro srovnání – 
loni jich bylo 497 a předloni 515. 
Z kroniky města jsme vyčet-
li i to, že například v roce 1977, 
kdy zástupci města jedno z prv-
ních setkání pětasedmdesátníků 

organizovali, se v Městském 
domě sešlo 210 lidí,“ vzpomněla 
Lenka Tomečková z přerovského 
magistrátu, která má gratulace 
na starosti.

V dárkových krabičkách, kte-
ré letos budou pětasedmdesátní-
kům odeslány poštou, je i osobní 
gratulace primátora. „Je mi líto, 
že se už druhým rokem nemůže-
me setkat, ale situace si to žádá. 
Setkání měla svůj půvab přede-
vším v tom, že se při nich seni-
orům oživily jejich společné pří-
jemné vzpomínky a v debatách 
se vraceli do krajiny dětství či 
mládí,“ řekl primátor Petr Mě-
řínský, který věří, že už v příštím 
roce se bude možné zase sejít – 
a popřát „z očí do očí“.  lech

Nejstarší Přerovanka bude 
mít letos 105 let
Celkem 356 Přerovanů 
oslaví v letošním roce 
své osmdesátiny, 
188 pětaosmdesátiny, 
96 jich oslaví devadesáté 
a 27 devadesáté páté 
narozeniny. Dvě jubilantky 
se dožijí stých, tři stých 
prvních a jeden jubilant bude 
mít sté druhé narozeniny. 
Nejstarší občanka Přerova 
oslaví v srpnu dokonce své 
105. narozeniny. Každý z těchto 
674 oslavenců obdrží dárek od 
města Přerova s blahopřáním 
primátora. Vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci není 
možné provádět osobní 
návštěvy jubilantů v jejich 
domovech, proto i tito senioři 
letos obdrží dárky poštou.  red

Částečně opuštěná adminis-
trativní budova bývalého „Emo-
su“ už dlouhá léta chátrá a hyz-
dí hlavní přerovské Masarykovo 
náměstí. Zástupci města chysta-
jí investici, díky které by objekt 
na adrese TGM 16 měl projít roz-
sáhlou obměnou. Budova by měla 
být moderní dominantou náměs-
tí a sloužit úředníkům magistrá-
tu. Nyní sídlí tři stovky úředníků 
v sedmi budovách po celém měs-
tě. Minimálně polovina z nich by 
se do opravené nemovitosti moh-
la přestěhovat. Podsklepený pěti-
podlažní objekt město loni koupi-
lo za 37 milionů 700 tisíc korun.

Radnice aktuálně spolupracu-
je s pěti architektonickými firma-
mi, které mají za úkol do začát-
ku března připravit studii včetně 
finální cenové nabídky. „V této 
chvíli probíhá soutěžní dialog 
s pěti vybranými uchazeči, se kte-
rými proběhly také dva worksho-
py a další průběžné konzultace. 
Nyní čekáme na jejich finální ná-
vrhy. Ten vítězný vybere odborná 
komise do 9. března,“ řekl přerov-
ský primátor Petr Měřínský.

Vítězný projekt by měl odpo-
vědět i na otázku, kolik úřední-
ků se ve finále do nemovitosti 
vejde a které odbory sem budou 
nakonec přemístěny. „Přízemí by 
mělo být koncipováno jako vstup-
ní hala úřadu s tím, že tam budou 
také přepážky s agendou, kterou 

občané využívají nejčastěji. Jed-
notlivé návrhy se v počtu úřed-
níků liší, zatím to vypadá tak, že 
by zde nakonec mohlo mít místo 
150 až 180 zaměstnanců,“ dodal 
Měřínský, který má jasnou před-
stavu i o vzhledu budovy. Říká: 
„Samotná budova by měla být 
moderní dominantou náměstí 
– kov, sklo, na střeše zeleň a vy-
hlídková terasa. Ovšem to je má 
představa, vítězný návrh ale bude 
vybírat sedmičlenná komise.“

Projektová dokumentace 
by měla být hotova příští rok 
v únoru, poté začne výběrové ří-
zení na zhotovitele. Vedení Pře-
rova věří, že v létě téhož roku 

DOSUD SÍDLÍ MAGISTRÁT  
NA TĚCHTO ADRESÁCH:

nám. TGM 1 nám. TGM 2
nám. TGM 16 Blahoslavova 3
Bratrská 34 Smetanova 7
Horní náměstí 10

Michal Zácha se vzdal 
funkce náměstka

Michal Zácha skončil jako ná-
městek přerovského primátora 
a stal se jen neuvolněným rad-
ním. Důvodem je zdvojení funkcí, 
za něž byl kritizován opozicí. Zá-
cha je totiž zároveň náměstkem 
olomouckého hejtmana. Jako 
radní se bude dál starat o rezort 
majetku. Nebude ale za tuto práci 
pro město pobírat plat náměstka. 
Ve funkci prvního náměstka pri-
mátora ho nahradí jeho stranický 
kolega z ODS Petr Kouba. „Celý 
život jdu do každého zaměstná-
ní naplno, vstávám brzy a vra-
cím se domů večer. Z tohoto po-
hledu mám zcela čisté svědomí. 
Protože však nechci dávat zámin-
ku kritikům současného vedení 
města a kraje, jedné ze dvou „vý-
plat“ jsem se tímto krokem vzdal. 
V Přerově mám spoustu nedodě-
lané práce a chci ve zbývajícím 
čase dokončit co nejvíce projek-
tů, které jsou před námi“, uvedl 
Zácha. Ovšem i nadále zůstává 
terčem kritiky opozice. „Napros-
to logické a transparentní řeše-
ní by bylo, kdyby se pan Zácha 
vzdal své funkce se vším všudy 
– u jedné zůstal a druhou ode-
vzdal. Takto zůstává hodně otaz-
níků – proč si nechává tuto agen-
du? Pan Zácha naoko odchází, 
ale vynahradí si to jiným způso-
bem,“ řekla zastupitelka Přero-
va Helena Netopilová. fli

by se mohlo začít stavět a před-
pokládají, že rekonstrukce po-
trvá přibližně dva roky. Ujasnit 
by se mělo také to, které budovy 
magistrát opustí a co s nimi do 
budoucna bude. Město plánuje 
akci financovat z úvěru a z di-
vidend městských společnos-
tí. O jak vysokou částku půjde, 
bude známo až s projektem. fli



5ROZHOVORDENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

PŘEDSTAVUJEME PŘEROVSKÉ KAPELY

Kapela se vrací k zapomenutým songům 
starých bluesmanů ze čtyřicátých let
Pokračujeme v seriálu, ve kterém představujeme přerovské kapely. 
Tentokrát jsme se rozhodli vyzpovídat zpěvačku skupiny Blues - soul 
band Mothers Follow Chairs, která se na hudební scéně pohybuje 
dlouhých jednadvacet let, Petru Polákovou-Uvírovou. 

Monika Fleischmannová

Zleva zpěvačka Petra Poláková-Uvírová, nad ní baskytarista Ivo Kolařík a vedle bubeník Patrik 

Stoklásek. Vpravo dole klávesista Pavel Dědek, nad ním kytarista Ivan Němeček.  

 Foto | Archiv Mothers Follow Chairs

inzerce

Za jakých okolností se dala 
kapela dohromady?

Chtěli jsme hrát blues, a když 
se hledají muzikanti společné-
ho ražení, tak se prostě najdou. 
A protože je vždycky někdo musí 
dát dohromady, u nás se toho 
chopil baskytarista Martin Chyt-
ka, který postupně všechny hu-
debníky obešel a vnutil jim myš-
lenku, že by bylo báječné založit 
bluesovou kapelu. Myslím, že má 
dodnes trochu škodolibou ra-
dost, že se mu to povedlo. Někdy 
v roce 1999 jsme začali společ-
ně zkoušet a po půl roce vyhrá-
li soutěž Blues apperitiv, což je 
něco jako vstupenka na vyhláše-
ný evropský festival Blues alive 
v Šumperku. Tam si nás všimnul 
slovenský hudebník Juraj Turtev 

a další pořadatelé a kolečko kon-
certů a hraní po klubech i festiva-
lech se rychle roztočilo. Z původní 
formace zůstali v kapele kytaris-
ta Ivan Němeček a klávesista Pa-
vel Dědek, na basu dnes hraje Ivo 
Kolařík a na bicí Patrik Stoklásek. 
Kapelou ale prošli v minulých le-
tech kromě baskytaristů Marti-
na Chytky a Filipa Badalíka také 
kytarista Bohdan Mrtvý. Za bicí-
mi byl v úplných počátcích Radek 
Hrůza a spoustu koncertů s námi 
odehrál i skvělý bubeník Robert 
Tšpon, který s námi občas vystu-
puje i dnes.

Jakou hudbu hrajete, kde 
se inspirujete, kde berete 
nápady?

Už od začátku jsme si řekli, že 
nechceme jít českou cestou blues, 
a vrátili se ke kořenům – zapo-
menutým songům starých blue-
smanů ze čtyřicátých let minulé-
ho století, které jsme si přetavili 

do vlastních aranží. Což je v pod-
statě stejná cesta, jakou šly známé 
americké zpěvačky Koko Taylor, 
Etta James nebo dnes Cassandra 
Wilson. Jde především o sděle-
ní emocí, prožitků. Všechno je ale 
o skvělých výkonech muzikantů 
a potěšilo mě, že si umění našeho 
kytaristy Ivana Němečka, klávesi-
sty Pavla Dědka, baskytaristy Ivo 
Kolaříka a bubeníka Patrika Sto-
kláska všiml i recenzent jednoho 
prestižního britského hudební-
ho magazínu, který hodnotil naše 
poslední CD All Night Long.

Jestli se nepletu, název vaší 
kapely v angličtině nemá vů-
bec žádný smysl, proč jste si 
ho zvolili?

Název vymyslel náš kamarád 
z Ameriky, který takto chtěl po-
jmenovat svou kapelu. Nakonec 

řekl, ať se tak jmenuje naše kape-
la, že je to sice nesmysl, ale dobře 
to v angličtině zní. Pro svou kape-
lu si nakonec vybral název Osek 
nad Bečvou – fascinovalo ho ná-
zvosloví vlakových zastávek.

Co máte kromě muziky ještě 
společného?

Známe se už přes dvacet let, 
takže jsme – kapela  i náš ma-
nažer – přátelé a pomáháme si 
i v běžném životě. Většina našich 
setkávání se ale odehrává na pó-
diích a nejvíce společného času 
jsme jako kapela vždycky trávili 
na cestách na nejrůznější festivaly 
v Polsku, na Slovensku nebo v naší 
zemi. A pak také v nahrávacím 
studiu u Petra Vavříka ve Zlíně.

Když je to možné, kde se ka-
pela schází a zkouší?

Jako kapela už fungujeme 
beze slov, takže se scházíme hlav-
ně na koncertech. Do zkušebny 

jdeme jen, když je to nutné, chys-
tá se nějaký větší projekt, nebo se 
potřebujeme sehrát s náhradní-
kem, který v době nepřítomnosti 
některého z muzikantů alternuje. 
Jinak už po těch letech každý ví, 
co má dělat.

O kolik koncertů kapela loni 
přišla?

Protože se nedalo vůbec nic 
plánovat, tak jsme koncertovali - 
podobně jako všichni ostatní - jen 
v době, kdy to šlo. Mrzí nás nejen 
neuskutečněné koncerty v Polsku, 
ale třeba i v Lipníku nebo ve Vese-
líčku, kam jsme se těšili.

Jak využila skupina čas 
bez vystupování?

Hudebníci určitě na zdoko-
nalování hry – kytarista Ivan 

Němeček komponuje i skladby 
pro Jaroslava Wykrenta, takže 
pro něj složil pár pěkných pís-
niček a na dalších pracuje. Ani 
ostatní členové kapely nezahá-
lejí, mají i jiné projekty. Ale pro-
tože je v době covidové zakázá-
no zpívat, zpívám si jen doma 
při uklízení nebo v koupelně.

Je vůbec možné něco plá-
novat pro letošní rok?

Snad ano, doufám, že se 
v létě konečně začne hrát a vy-
stupovat. O čem víme určitě, je 
projekt velkých bluesových na-
rozenin, které rozhodně osla-
víme – protože všichni členo-
vé naší kapely letos slaví nějaké 
významné životní jubileum. Je 
ale otázkou, jestli to bude už le-
tos na podzim.

Mothers Follow Chairs – v překladu Matky následují židle. „Všichni se 
nás ptají na význam tohoto názvu. Nedává logiku, ale foneticky zní dob-
ře, proto jsme u něj zůstali,“ říká zpěvačka. 
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Termíny trhů jsou známy, konání ale nejisté

inzerce

•	Vyplatíme	vám	až	1500	Kč	
za autovrak
•	Na místě	vystavíme	ihned	
platný	protokol	o ekolikvidaci
•	Doprava	je	zdarma,	neplatíte	nic

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

KoNtaKt: tel.: 603 972 558
e-mail: marek.dynka@seznam.cz

Oblíbené farmářské trhy na 
Masarykově náměstí jsou v plá-
nu i pro letošní rok. První jar-
mark, pokud to situace dovolí, 
by se měl uskutečnit 11. března, 
další trhy organizátoři předběž-
ně naplánovali tradičně na každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Prodej-
ci budou mít otevřeno od 10 do 
16 hodin. „Těžko odhadovat, jest-
li se březnový jarmark uskuteční. 
Lidé už mají dost všech omezení, 
a zároveň chápeme obavy z toho, 
že situace není zcela pod kontro-
lou. Přesto si myslíme, že trh je 
bezpečnějším místem než velké 

kamenné prodejny. Když nevy-
jde první březnový termín, vyjde 
určitě některý z dalších,“ řekla 
organizátorka přerovských far-
mářských trhů Jana Neradilová 
z Hospodářské komory.

Náměstí zaplní maximálně 
jednadvacet stánků, které bu-
dou od sebe vzdáleny jeden a půl 

metru. „Jestli jejich počet rozší-
říme, bude záležet na vládních 
omezeních. Samozřejmostí bu-
dou roušky a rukavice, prodej-
ci musí mít také dezinfekci. Za 
těchto podmínek se uskutečni-
ly trhy loni v říjnu,“ vzpomně-
la Neradilová. Jak už je zvykem, 
stánky obsadí lokální farmáři, 

TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH 
TRHŮ V ROCE 2021

11. března 1. dubna
29. dubna 13. května
10. června 9. září
7. listopadu 27. listopadu 

Přerovanům vraky vadí, sami je hlásí. Odtahy vozidel jsou teď o něco dražší
Nechat v přerovských uli-

cích odstavený vrak auta bude 
pro majitele zase o trochu dražší 
„špás“. Firma, která odtahy pro 
město zajišťuje, navýšila za své 
služby cenu – a radní nové naří-
zení odsouhlasili. Od roku 2017 
platili vlastníci za odstranění 
auta, které splňovalo parametry 
vraku, 2 tisíce 783 korun. Dnes 
zaplatí 3 tisíce 388 korun. 

Stanovila se i nová cena za ne-
úplné odtažení – tím je myšlena 
situace, kdy odtahovka přijede 
na místo, ale vlastník si už auto 
stačil odklidit. „V tomto přípa-
dě nejde o vraky, ale o nevhod-
ně zaparkovaná auta, která třeba 

pěstitelé, pekaři i řezníci. Ně-
kteří z nich nabídnou produk-
ty se značkou Regionální potra-
vina Olomouckého kraje nebo 
HANÁ regionální produkt. Dub-
nový termín je předvelikonoč-
ní, jeho součástí by tak měl být 
projekt Ministerstva zeměděl-
ství Ryba na talíři. „Projekt je 
zaměřený na sladkovodní ryby. 
Kuchař prezentuje recepty a způ-
sob jejich správného zpracování. 
Uvařený pokrm mohou lidé pří-
mo na místě ochutnat. Pokud to 
bude možné, doprovodná akce 
se uskuteční,“ dodala Neradilo-
vá. Velikonoční jarmark nabídne 
také pletení pomlázek a barvení 
vajíček. Speciální program orga-
nizátoři připravují i na červnový 
trh – děti by mohla potěšit výsta-
va zvířat, v říjnu zase nebudou 
na dušičkovém jarmarku chy-
bět v nabídce květiny a vazby na 
podzimní výzdobu hřbitovů.  fli

brání průjezdu ostatním. Za ne-
úplný odtah se dříve platila část-
ka 1 tisíc 963 korun, nově je to 2 
tisíce 178 korun,“ řekl radní Mi-
chal Zácha. 

Vyfotí, označí a pošlou  
přes aplikaci

Od roku 2017, kdy město s od-
tahy začalo, bylo z ulic Přerova 
odvezeno 82 vozidel, jejich prů-
měrný věk je 21 let. „Jestliže je 
městskou policií shledán důvod 
pro umístění takzvané botičky 
a nikdo do třiceti dní nepožádá 
o její sejmutí, je nařízen odtah. 
To se děje nejčastěji při bloko-
vých či strojních čištěních. Od-
tažena mohou být i vozidla, která 
tvoří překážku silničního provo-
zu – pokud někdo například ne-
chá auto v nepřehledné zatáčce, 
brání průjezdu, znemožní výjezd 
z garáží a podobně,“ vysvětlil zá-
stupce ředitele Městské policie 
Přerov Miroslav Komínek. 

Aktivní jsou v tomto ohle-
du i sami Přerované, které trá-
pí nedostatek parkovacích míst, 
takže když vidí dlouhodobě od-
stavené auto, mající třeba vypuš-
těná kola či vybitá okna, nahlásí 
to strážníkům – anebo úřední-
kům přes aplikaci Mobilní Roz-
hlas. „V takovém případě dosta-
neme místo i fotku auta. V terénu 

zkontrolujeme, jestli se oprav-
du jedná o vrak – pokud má 
auto platnou technickou kont-
rolu, můžeme maximálně maji-
tele upozornit na stav jeho ma-
jetku. Když zjistíme, že má více 
než šest měsíců propadlou tech-
nickou kontrolu, začínáme věc 
řešit,“ popsal praxi Ivo Sadílek 
z přerovského magistrátu, kte-
rý má agendu na starosti. Pak 
následuje umístění snímku auta 
na webové stránky města, kde je 
pro vraky vyhrazena samostatná 
sekce. Předposledním krokem 
v celém procesu je odtažení auta 
na parkoviště v Teličkově ulici, 

ale ani to není levná záležitost, 
neboť majitel platí 150 korun za 
každý den užívání místa. „A tady 
jsou i vraky, které sem byly od-
taženy před čtyřmi lety. Částka 
se tak vyšplhá na cenu několi-
krát převyšující hodnotu vozidla, 
v jednom případě to bylo i více 
než sto tisíc korun,“ doplnil Ivo 
Sadílek.

V konečné fázi, pokud se ma-
jitel auta nedohledá, putuje vůz 
k ekologické likvidaci. Novela zá-
kona, která vešla v platnost vloni 
v dubnu, řeší i možnost dražby – 
v Přerově zatím k této situaci ne-
došlo, ale vyloučena není.  lech

Vraky aut vozí na záchytné parkoviště v Teličkově ulici buď zaměstnanci firmy ASSIST 24, která 

pro město odtahy provádí, nebo pracovníci technických služeb.  Foto | Město Přerov

První farmářský trh by se měl uskutečnit v březnu. Známy jsou i další termíny až do konce roku. 

Záležet bude ale na situaci v souvislostí s pandemií.  Foto | Archiv Okresní agrární komora Přerov
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 Přerov | R-OL 
101.6 FM | 106.8 FM

každý den 8.20 a 15.45

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

inzerce

Zázemí pro hokejisty čeká na vylepšení 

Součástí přerovského „zimá-
ku“ je také hotel, provozovaný 
jednou z městských organiza-
cí. I jeho se chystané opravy do-
tknou, neboť dojde k propoje-
ní některých prostor. Měnit se 
mají vnitřní dispozice a vše má 
být uděláno a přeorganizováno 
tak, aby hokejisté měli mimo le-
dovou plochu lepší komfort. „Na-
příklad v prvním podlaží se pů-
vodní sauna promění v místnost, 

kterou bude využívat hokejový 
klub. O patro výš má být zázemí 
pro trenéry, jehož součástí bude 
kancelář, zasedací místnost, 
sklad. Počítá se rovněž se sta-
vebními a dispozičními úprava-
mi stávajících hygienických za-
řízení,“ nastínila náměstkyně 
primátora Hana Mazochová. Se 
změnou dispozic souvisí i to, že 
původní „potírna“ bude využita 
jako strojovna, projekt myslí i na 

novou vzduchotechniku a vytá-
pění v prostorách zimního sta-
dionu, vnitřní rozvody kanaliza-
ce se napojí na stávající.

„Pokud se plány podaří napl-
nit, budou stavební práce zahá-
jeny 1. dubna roku 2022 s termí-
nem dokončení do 31. července 
roku 2023 – s tím, že rekon-
strukce bude probíhat mimo ho-
kejovou sezónu,“ řekl přerovský 

ZIMNÍ STADION 

Přerovský zimní stadion se nachází v Petřivalského ulici, využívá ho ho-
kejový klub HC Zubr Přerov i obyvatelé města. Kapacita stadionu je 3000 
diváků. Stadion se začal budovat na jaře roku 1969 a otevřen byl v listo-
padu 1971. Poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2009, zahrnovala 
tehdy opravu tribun, zázemí pro diváky či novou technologii a vyšla na 
přibližně 60 milionů korun. 

primátor Petr Měřínský. Úřed-
níci už připravují podklady k do-
tačnímu titulu z Národní spor-
tovní agentury, který by mohl 
být využit ke spolufinancování 
akce. „Maximální výše dotace 
je 70 procent z uznatelných vý-
dajů, uděláme všechno pro to, 
ať na ni dosáhneme,“ potvrdila 
Ivana Pinkasová z přerovského 
magistrátu.  lech

Zázemí stadionu se propojí i s hotelovou částí.  Foto | Monika Fleischmannová

Přerovský zimní stadion se chystá na investici, která má přinést 
kompletní rekonstrukci šaten hokejistů a jejich zázemí včetně 
nových rozvodů vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky. 
Připravuje se projekt, chystají se žádosti o dotaci – a pokud vše 
vyjde tak, jak je naplánováno, s opravou by se mělo začít v příštím 
roce na jaře. Předpokládané náklady by se podle projektanta 
mohly vyšplhat na 24 milionů.
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Zápisy do základních škol budou v dubnu
Mateřských škol se plošné zavírání školských zařízení kvůli hrozící 
nákaze koronavirem nedotklo. Školky tak zůstávají navzdory 
pandemii otevřené – a ti rodiče, kteří mají obavy o zdraví svých 
potomků, je raději nechávají doma. Přesto se ředitelé školek shodují 
na tom, že třídy, které navštěvují předškoláci, jsou vesměs plné. A to 
je podle nich i podle dětské psycholožky jenom dobře.

Pro děti s vadami výslovnosti se znovu otevře logopedická třída v Předmostí

Děti z logopedické třídy ZŠ v Předmostí. 

 Foto | Město Přerov

Třeba do přerovské mateřské 
školy v Dvořákově ulici chodí 
do třídy určené pro předškolá-
ky běžně dvacet dětí – tedy to-
lik, kolik jich do této třídy na-
stoupilo už na začátku školního 
roku. Děti, které letos v září do-
vrší šesti let, sice mají školní 
docházku povinnou, v součas-
né situaci ale do mateřské školy 
chodit nemusí. Jenže už v dub-
nu tyto děti čekají zápisy do zá-
kladních škol. „Mateřská škola 
je pro dítě nenahraditelná, není 

o vědomostech, ale o prožitcích 
v kolektivu se svými vrstevníky 
– a ty jim rodiče doma nedají. 
Rodiče mohou připravit dítě do 
školy v oblasti čtenářské i ma-
tematické gramotnosti, ale cito-
vé odloučení od rodičů, vztahy 
mezi dětmi, to je pro děti nena-
hraditelné,“ vysvětlila ředitelka 
této mateřské školy Dvořákova 
Ludmila Jakubcová. 

Podobná je situace i v dal-
ší přerovské „mateřince“ v uli-
ci Kouřílkova. „Jen výjimečně 

zůstává doma pár dětí, které mají 
staršího sourozence. Většina dětí 
školku stále navštěvuje. Učitelé 
dětem připravují různé pracovní 
listy, probíhá cílená příprava na 
školní docházku, která je pro děti 
velmi důležitá,“ řekla ředitelka 
zařízení Jitka Kořínková.

Forma letošních zápisů  
do ZŠ se zatím neví

Podle přerovské dětské psy-
choložky Renaty Šimanské to 
budou mít předškoláci, které ro-
diče neposílají do školky, těžké. 
„Tyto děti nemají doma žádná 
režimová opatření, kromě toho 
jim velmi schází sociální kon-
takty, potřebují se stýkat s vr- 
stevníky, to vede k tomu, že se ve 
škole – v úplně jiném prostředí, 

budou hůř adaptovat, budou mít 
problémy s koncentrací a nebu-
dou schopni pracovat samostat-
ně. A to vše na ně může mít do-
pad v dalším vzdělávání,“ uvedla 
Šimanská. 

Zápisy do základních škol 
proběhnou od 1. do 30. dubna. 
Zatímco datum je už téměř jisté, 
formu ještě nikdo nezná. „Loni 
probíhaly zápisy online. Rodiče 
dětí, kteří neměli tuto možnost, 
mohli doručit zápis do školy ve 
standardní podobě. Děti se zápi-
sů neúčastnily. Čekáme na to, až 
Ministerstvo školství zveřejní, 
jakým způsobem budou zápisy 
probíhat v letošním roce,“ řekla 
vedoucí Odboru sociálních věcí 
a školství přerovského magistrá-
tu Romana Pospíšilová.  fli

Jaké máte plány s dětmi na jarní prázdniny? 

Marcela Drápková
Upřímně ještě nemáme žádný 
plán. Možná zůstaneme v Přerově, 
ale je také dost možné, že se nako-
nec sbalíme a přece jen někam vy-
razíme. Určitě nebudeme s dětmi 
sedět doma, když to nebude výlet 
někam do hor, tak alespoň někam do okolí do pří-
rody. Když byl sníh a mrzlo, byli jsme skoro denně 
na bobech nebo bruslit na městském rybníku. 

Veronika Hodinářová
Během jarních prázdnin zatím nic 
neplánujeme. Možná někam vy-
jedeme za kamarády nebo zná-
mými, které jsme dlouho neviděli. 
Taky možná navštívíme babičky 
a dědečky, ať se vidíme i s rodi-
nou. Teď, dokud přetrvávají omezení spojená 
s pandemií koronaviru, se nikam daleko nechystá-
me, raději v těchto dnech zůstáváme doma.

Marcela Buchtová
Protože musíme chodit do práce, 
vůbec nepřemýšlíme o tom, že 
bychom někam s dětmi během 
jarních prázdnin vyrazili. Děti tak 
budou v mateřské školce a my v za-
městnání. Navíc teď aktuálně ani 
nemáme k dispozici auto, kterým bychom mohli jet 
a že bychom v této špatné době někam cestovali 
hromadnou dopravou, to si nedovedu představit. 

ANKETA

Pátým rokem plánují od letoš-
ního září v Základní škole J. A. 
Komenského v Předmostí otevřít 
1. třídu s logopedickým zaměře-
ním. Ta je určena pro děti s vada-
mi výslovnosti a poruchami ply-
nulosti řeči. Školáky v prvním 
i druhém ročníku vyučuje peda-
gog s logopedickým vzděláním 
a kromě běžného učiva se děti 
spolu s učitelkou věnují dvě ho-
diny týdně nápravě a rozvoji ře-
čových dovedností. Velkou výho-
dou tohoto učení je snížený počet 
žáků ve třídě. Zatímco v běžných 
třídách je třeba čtyřiadvacet dětí, 
v logotřídě je jich sotva třetina.

Už při školním zápisu do 1. 
třídy je jedním z kritérií, na něž 
se učitelé zaměřují, správná vý-
slovnost dítěte. Pokud u budou-
cího školáka přetrvává špat-
ná výslovnost hned několika 
hlásek, nabízí se rodičům dí-
těte možnost vzdělávání v lo-
gopedické třídě. „Podmínkou 

nástupu do naší logopedické tří-
dy je doporučení ze Speciálně 
pedagogického centra. Důleži-
té je, aby rodiče byli sami aktiv-
ní a doporučení si včas zajisti-
li. Velkým bonusem těchto tříd 
je nízký počet žáků, maximálně 
jich může být čtrnáct, my máme 
třídy se sedmi žáky,“ informova-
la ředitelka Základní školy J. A. 

Komenského v Předmostí Věra 
Václavíčková. A zároveň doda-
la, že díky malému počtu žáků 
se může každému žáku věnovat 
učitelka individuálně. 

„Kromě správné výslovnos-
ti pracujeme i na odstraňování 
komunikačních zábran, rozvoji 
slovní zásoby a mluvní pohoto-
vosti. Snažíme se, hodně si po-
vídat, učíme se spoustu básniček 
a říkadel, vyprávíme si pohádky. 
To vše zvládáme k učivu v první 
třídě,“ přiblížila, jak vypadá vy-
učování v 1. L v Základní ško-
le J. A. Komenského její učitel-
ka Ingrid Lounová. Kromě toho 
se každému žáku z logopedické 
třídy v rámci vyučování přímo ve 
škole dvakrát týdně věnuje uči-
telka při individuální logopedic-
ké péči. „Z naší dosavadní pra-
xe dochází během druhého roku 
docházky do logopedické tří-
dy k výrazné nápravě výslov-
nosti a děti do třetího ročníku 

nastupují do běžné třídy velké-
ho kolektivu buď u nás ve škole, 
nebo v blízkosti svého bydliště,“ 
doplnila Václavíčková.

Rozhodnutí, kam nastoupí 
jejich dcera do třetího ročníku, 
čeká i rodiče Elišky Zapletalo-
vé, která navštěvuje druhou tří-
du s logopedickým zaměřením. 
Eliška už má správnou výslov-
nost všech hlásek, stejně jako 
většina jejích spolužáků. „Malý 
kolektiv dětí nám vyhovuje, jsme 
velmi spokojení. Je poznat, že 
paní učitelka má na děti víc času. 
Eliška, když nastupovala do ško-
ly, neuměla r, ř a některé sykav-
ky, nyní už má vše v pořádku. 
Teď se jen trochu obáváme, jak 
zvládne přestup do velkého ko-
lektivu,“ podělila se o zkušenost 
její maminka Marcela Zapletalo-
vá. Podle zkušeností z předcho-
zích let zvládají děti bez řečového 
hendikepu změnu třídního ko-
lektivu i učivo velmi dobře.  red
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Najdete-li zraněného živočicha, 
obraťte se na záchrannou stanici

Rostou zimní houby, mají ideální podmínky

www.lekarna.agel.cz

JARNÍ
10% SLEVA

Připravme se na jaro společně!

15.–28. března 2021

* Akce platí v Lékárně AGEL v Nemocnici AGEL Přerov na ulici Dvořákova 75, po předložení/načtení 
platné klientské karty Lékárny AGEL od 15.–28. 3. 2021. Slevu nelze uplatnit na léčivé přípravky

a zdravotnické prostředky předepsané na lékařský předpis, na aktuálně zlevněné 
a akční zboží, na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

sleva na všechen volně dostupný sortiment
s použitím klientské karty*

KLIENTSKÁ KARTA

inzerce

Zimu si lidé často spojují 
s chladem, sněhovou pokrývkou 
a odpočívající přírodou. Ovšem 
i v zimě je možné vyrazit do lesa 
s košíkem na sběr čerstvých jed-
lých hub. Houbařit je totiž mož-
né po celý rok, pokud neklesnou 
teploty hluboko pod bod mrazu. 
„Nejvhodnější dobou pro zim-
ní houbaření je čas oblev, kdy se 
teploty pohybují okolo nuly, nebo 
jsou i lehce vyšší. Letošní pod-
mínky jsou zatím ideální,“ kon-
statuje přerovský mykolog Jiří 
Polčák.

Protože rostou výhradně dře-
vokazné houby, je dobré hledat 
je hlavně v listnatých lesích, na 
loukách nebo v remízkách. Mo-
hou růst na vzrostlých stromech, 
spadlých kmenech či pařezech. 
Velmi oblíbená je například hlí-
va ústřičná, a to zejména pro své 
léčivé účinky. V kuchyni je pak 
možné ji využít takřka k čemu-
koli, pokrmy ovoní svým výraz-
ně houbovým aroma a její chuť je 
mírně nasládlá. K nalezení je nej-
častěji na odumřelých kmenech 

buku, topolu, vrby a ořešáku. „Le-
tošní zimní podmínky jsou velmi 
příznivé a to už tady dlouho neby-
lo. Je hodně vlhko, teploty spíše 
nad nulou. Pro běžné konzumen-
ty hub připadá v úvahu v součas-
né době penízovka sametonohá, 
která roste hojně na dřevě listná-
čů, nejčastěji na topolech, vrbách 
a ořešácích. Je velice odolná, jako 
jedné z mála hub jí nevadí pře-
mrznutí, a můžete ji nalézt i pod 
sněhem. Na kmenech a větvích 

bezu je to zase ucho Jidášovo,“ 
řekl Jiří Polčák. Ten však zároveň 
upozorňuje, že mezi těmito jed-
lými houbami se mohou objevit 
ty smrtelně jedovaté, příkladem 
je čepičatka jehličnanová, která 
roste na jehličnanech, ale také na 
kmenech listnáčů.

Na Přerovsku se daří  
i vzácnému lanýži zimnímu

Letošní zima přeje i vzácným 
druhům hub. Například nejedlé 

housnici červené, jejíž plodni-
ce vyrůstají na kuklách nočních 
motýlů, nejčastěji lišajů. „Vů-
bec poprvé se našla na Přerov-
sku teplomilná palečka brvitá. 
K nejvzácnějším nálezům patří 
lanýž zimní, který roste na je-
diné známé lokalitě na střední 
Moravě. V rámci České republi-
ky se jedná o velmi vzácný druh, 
o jehož rozšíření se toho moc 
neví. Je ještě vzácnější než zá-
konem chráněný lanýž letní. Lo-
kalita na Přerovsku se z důvodu 
ochrany druhu přísně utajuje,“ 
dodal Polčák.

Pokud bude na jaře dostatek 
vláhy a příznivé teplotní i po-
větrnostní podmínky, lze po 
dlouhé době na Přerovsku oče-
kávat výbornou jarní sezonu. 
„Ovšem musím podotknout, že 
úrodu hub stále častěji ničí sa-
motní lidé, kteří se v přírodě ne-
umí chovat, zanechávají po sobě 
velké množství odpadků, maji-
telé psů zas pouštějí své mazlíč-
ky na volno i tam, kde je to zaká-
záno,“ uzavřel Polčák.  fli

Velmi vzácnou houbou, které se v zimně na Přerovsku daří, je lanýž zimní. Lokalita, kde roste, je 

přísně tajná. Takto ji na konci února zachytil přerovský mykolog Jiří Polčák. Foto | Archiv J. Polčáka

I nyní v zimě nacházejí lidé zra-
něné nebo zesláblé živočichy. Jde 
například o sovy nebo dravce, 
které srazilo auto při lovu u silni-
ce. Často mají lidé obavu o labu-
tě a kachny, které dlouho nehnutě 
sedí na ledě. Obávají se, že při- 
mrzly k ledu, ale to se naštěstí stá-
vá zcela výjimečně. Ti, kteří nejsou 
lhostejní k nálezům zraněných ži-
vočichů, mohou kontaktovat ně-
kterou ze záchranných stanic, kte-
rých je v Česku čtyřicet. V Přerově 
se o tyto živočichy stará Záchran-
ná stanice pro hendikepované ži-
vočichy v areálu ORNIS v ulici Be-
zručova u parku Michalov.

Často se ale stává, že se Pře-
rované obracejí na Moravský 

ornitologický spolek. „Chtěl 
bych upozornit na to, že téměř 
každý den se na nás ornitolo-
gy obracejí lidé, abychom jim 
pomohli se zraněným nebo ze-
sláblým živočichem. Naposle-
dy volala paní z Olomouce, že 
u kojeneckého ústavu si s vnou-
čaty všimli, že jedna z kachen 
má v noze zapíchnutou ple-
chovou návnadu na ryby a ne-
může chodit. Často volají lidé 
i z Ostravy, Brna, nebo dokon-
ce i z Čech. My jim ale nepomů-
žeme,“ řekl přerovský ornitolog 
Jiří Šafránek.

Seznam záchranných stanic 
a jejich kontakty jsou uvedeny na 
webu www.zvirevnouzi.cz.  fli

Zraněných živočichů si lidé všimnou většinou při procházkách přírodou.  Foto/Archiv Jiřího Šafránka
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Plány KISu: nový zvukový systém do kina, 
v Městském domě výměna starých parket
Pokračujeme v seriálu, ve kterém 
představujeme organizace 
zřizované městem. Tentokrát 
přiblížíme fungování městské 
příspěvkové organizace, která 
sídlí na Masarykově náměstí 
v domě číslo 7 – Kulturní 
a informační služby města 
Přerova. O organizaci jsme 
si povídali s jejím ředitelem 
Jaroslavem Macíčkem.

Monika Fleischmannová

Ředitel Kulturní a  informační služby města 

Přerova Jaroslav Macíček.   

 Foto | Archiv Jaroslava Macíčka

Mohl byste organizaci před-
stavit – co je její hlavní 
činností?

Jak název organizace napo-
vídá, hlavní směr naší činnos-
ti spadá do kultury a poskyto-
vání informací. V rámci kultury 
máme na starosti Městský dům, 
v němž zajišťujeme programo-
vou nabídku, provozujeme kino 
Hvězda, dvě galerie - jedna je na 
Horním náměstí, druhá je v pa-
sáži v Kratochvílově ulici. Sta-
ráme se rovněž o Památník lov-
ců mamutů v Přerově-Předmostí 
a o Památník jednoty bratrské Na  
Marku. 

Pro našeho zřizovatele, kte-
rým je město Přerov, jsme part-
nerem při pořádání městských 
„oslavových“ akcí, ať už na ná-
městí TGM, Horním náměstí, 
nebo v parku Michalov. Jedná se 
především o vánoční oslavy, ho-
dové slavnosti, velikonoční a vá-
noční jarmarky, Hudební léto na 
hradbách, Den osvobození nebo 
promenádní koncerty.

Informační činnost zajišťují 
dvě informační centra, hlavní síd-
lo je v přízemí Městského domu, 
pobočka je v Přerově-Předmos-
tí. Kromě poskytování požadova-
ných informací nebo služeb, a to 
zejména turistického nebo kul-
turního charakteru, je zde možné 
si v rámci předprodeje například 
zakoupit i vstupenky na kulturní 
akce nebo objednat odbornou ko-
mentovanou prohlídku po měs-
tě, případně i po archeologické 
trase.

V rámci doplňkové činnos-
ti také provozujeme výlep pla-
kátů, reklamu typu „Horizont“ 
na sloupech veřejného osvětle-
ní a propagaci formou mobilních 
„Áček“.

Do kterého zařízení se v po-
sledních letech nejvíce 
investovalo? 

Největší investice se uskuteč-
nily v Městském domě a v kině 
Hvězda. Měšťák dostal nová 
okna, část objektu byla zateple-
na, došlo i na nový protipožární 
systém. Pro zkvalitnění umělec-
kých výkonů na jevišti bylo insta-
lováno nové scénické osvětlení. 

Významné a finančně nároč-
né investice směřovaly i do kina 
Hvězda. V loňském roce to byla 
kompletní rekonstrukce střechy 
a redigitalizace spočívající ve vý-
měně projekční technologie včet-
ně plátna. Také jsme vybudovali 
stylovou kavárnu Kabinet Hvěz-
da a realizovali novou vzducho-
techniku a klimatizaci v promí-
tací kabině. V předešlém období 
město Přerov zainvestovalo také 
do nové vzduchotechniky v sále.

Co ještě plánujete vylepšit?
V letošním roce je v plánu vý-

měna parket v sálech Městského 
domu, v kině by se v blízké bu-
doucnosti měl v rámci moderni-
zace instalovat zcela nový zvu-
kový systém, který by odpovídal 
nejvyšším standardům.

Které zařízení je lidmi nejví-
ce navštěvováno?

Jednoznačně nejvíce je na-
vštěvováno kino Hvězda a Měst-
ský dům.

Když jsme před čtyřmi lety za-
čali kino provozovat, bylo vedeno 
na 35. místě v návštěvnosti jed-
nosálových kin České republiky. 
Před epidemií jsme se dostali už 
na 16. příčku a počet 60 tisíc di-
váků za rok. 

Městský dům v rámci spole-
čenských a kulturních akcí na-
vštíví ročně přibližně 40 tisíc 
návštěvníků. Jarní i podzimní 
sezonu však také vloni pozname-
nala probíhající pandemie. Řada 
programů byla realizována, část 
přeložena.

Pandemie určitě ovlivnila 
nejen provoz kina a Měst-
ského domu. Střídavě za-
vřena a otevřena byla i další 
zařízení…

Vládní nařízení včetně sta-
noveného počtu osob na akcích 

se projevila v obrovském snížení 
návštěvnosti všech našich zaříze-
ní. Co se týká Galerie města Pře-
rova na Horním náměstí, nefun-
govala v obvyklém režimu, proto 
jsme hledali nové možnosti. Po-
prvé jsme si vyzkoušeli venkov-
ní expozici v zámeckém příkopu 
před galerií s příznačným pojme-
nováním KOV(ID), jenž byl pře-
smyčkou mezi oficiálním názvem 
viru a identitou, která se v pou-
žitém materiálu skrývá. Výstava 
vedle obřích kovaných skulptur 
zahrnovala i prezentaci kova-
ných obličejových masek a ihned 
v červnu byla vůbec první českou 
výtvarnou odpovědí na probíhají-
cí epidemii.

Podzimního uzavření jsme vy-
užili k výměně osvětlovací tech-
niky v interiéru galerie. O Vá-
nocích jsme pod naší kuratelou 
lidem nabídli ojedinělou instala-
ci skleněných plastik akademic-
kého sochaře Marka Trizuljaka 
na náměstí TGM 16, pohledově 
přístupnou 24 hodin z ulice, aby-
chom v této těžké době šířili krás-
no takzvaně z chodníku a přitom 
s hygienickým komfortem. Ještě 
před vypuknutím covidu uspo-
řádala galerie v lednu fotografic-
kou výstavu k nedožitému jubileu 
Jiřího Vojzoly. Loni v únoru jsme 
stihli oslavit 10. výročí založení 
galerie.

Ve Výstavní síni Pasáž jsme 
i přes složité období uspořádali 
8 výstav s návštěvností asi čty-
ři a půl tisíce návštěvníků. Vět-
šina výstav měla návaznost na 
město Přerov, a to buď historic-
kou, nebo u výtvarných výstav 
se jednalo o přerovské rodáky či 
umělce, kteří dlouhodobě spolu-
pracují na výtvarných projektech 
našeho regionu.

Dokážete už vyčíslit, jaké 
ztráty způsobila vašim za-
řízením epidemická opat-
ření? Nehrozí, že by tře-
ba některé muselo kvůli 
nedostatku peněz ukončit 
činnost?

Všechny ztráty se nedají vy-
počítat. Největší propad jsme za-
znamenali v kině, kde jsme při-
šli o přibližně 4 miliony korun 
za vybrané vstupné. Bez podpo-
ry zřizovatele bychom neměli ani 
na úhradu energií nebo mzdové 
náklady. V rámci podpory kin 
jsme získali od Státního fondu 
kinematografie finanční injekci, 
příspěvek na udržení kina zasla-
la i Europa Cinemas, za což jsme 
velmi rádi.

V rámci Městského domu 
jsme přišli o příjmy z pronájmu 
sálu za plesy a jiné kulturně spo-
lečenské akce. Ztráta se dá vy-
číslit řádově ve statisících korun. 

Navíc musíme všechny budo-
vy a zařízení, které provozujeme, 
temperovat a provádět běžnou 
pravidelnou údržbu, takže ani 
tady není prostor pro příliš velké 
snížení provozních nákladů.

Podařilo se udržet si za-
městnance i se zavřenými 
provozy, nebo se muselo 
propouštět?

Zaměstnance jsme naštěs-
tí propouštět nemuseli, i když 
musím přiznat, že částečně nám 
k tomu pomohla reprodukční 
rodinná politika, kdy jsme za 
chybějící zaměstnankyni nevza-
li náhradu a výkon činností ře-
šili z vlastních řad. Naší výho-
dou je, že v rámci našich aktivit 
zaměstnáváme řadu „dohodá-
řů“. Ty nyní samozřejmě využí-
váme jen nárazově, a díky tomu 
šetříme mzdové prostředky 
organizace.
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Sčítání lidu opět po deseti letech – bude povinné a online

Letos už po dvanácté se 
uskuteční velká knihovnická 
akce Březen – měsíc čtenářů, 
jejímž cílem je podpora 
čtenářské gramotnosti. 
Každoročně se k ní připojuje 
také Městská knihovna v Přerově 
podobně jako stovky jiných 
knihoven po celé republice. 

Besedy online, nebo vysílání s knihovnicemi, 
tak bude vypadat „Březen – měsíc čtenářů“

ZAJÍMAVOST Z DAT ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

Nejběžnějším názvem obce v Česku je Nová Ves, nejzápadnější obcí 
je Krásná, nejvýše ležící obcí Kvilda, obcí s nejnižším průměrným vě-
kem Chýně, obcemi s nejkratšími názvy jsou Aš a Eš.

Přerovská knihovna během 
celého měsíce nabízí veřejnosti 
přednášky z nejrůznějších obo-
rů lidské činnosti, cestovatelské 
besedy, autorská čtení, vzděláva-
cí kurzy nebo soutěže. „Proběh-
nout bude moci například tradič-
ní březnová internetová soutěž, 
na náš YouTube kanál se chystá-
me umístit třeba přednášku od-
bornice na zdravou výživu nebo 
medailon mladé regionální autor-
ky. Online chceme také zrealizo-
vat cestovatelskou besedu nebo 

vysílání s knihovnicemi, které zá-
jemcům zodpoví veškeré dotazy 
týkající se nejen aktuálního cho-
du knihovny. Zapomnětliví uživa-
telé mohou počítat také s promí-
jením sankčních poplatků, tedy 
s takzvanou čtenářskou amnes-
tií,“ nastínila pracovnice Měst-
ské knihovny v Přerově Andrea 
Kopečková.

Po celou dobu, kdy zůstává 
knihovna pro veřejnost zavře-
ná, pracují zaměstnanci zejmé-
na s knihovním fondem. Vyřazu-
jí staré a opotřebované knihy, aby 
uvolnili místo velkému množ-
ství nových titulů. „Neustále na-
kupujeme nové knihy, které oka-
mžitě zpracováváme, aby byly 
co nejdříve přístupné k vypůj-
čení. Provádíme také například 
malé obměny v uspořádání fon-
du na pracovištích tak, aby byl 
výběr knih pro čtenáře co nejvíce 

přehledný a srozumitelný,“ řekla 
Kopečková.

Od poloviny února fungu-
je knihovna v režimu „výdejních 
okének“, a to na všech pracovi-
štích knihovny – tedy jak v půj-
čovně pro dospělé a pro děti, tak 
i v městských pobočkách a míst-
ních částech. Výdejní okénka 
slouží jak pro vracení, tak půj-
čování. „Uživatelé si musí udělat 
předem objednávku požadova-
ných dokumentů přes online ka-
talog, telefonicky nebo e-mailem, 
které si po obdržení zprávy o při-
chystání objednávky následně 
vyzvednou na daném pracovišti,“ 
dodala Kopečková. Výdejní okén-
ka jsou otevřena během pracovní 
doby pracovišť, pouze knihovny 
v místních částech takto fungují 
jen jeden den v týdnu. Veškeré in-
formace k tomuto provozu najdou 
uživatelé na webových stránkách  
www.knihovnaprerov.cz a na so-
ciálních sítích knihovny.  fli

Ve vestibulu hlavní budovy Městské knihovny 

na Žerotínově náměstí funguje bezkontaktní 

výdejní místo pro vracení a půjčování knihov-

ních dokumentů.   

 Foto | Archiv Městské knihovny Přerov

Po deseti letech začne sčítání 
lidu – sčítat se budou lidé, domy 
i byty v České republice. Akce by 
měla proběhnout od 27. března 
do 11. května pod záštitou České-
ho statistického úřadu a ve spo-
lupráci s Českou poštou. Online 
část by měla trvat do 9. dubna. 
K dispozici ale budou i klasické 
papírové archy, které lidem do-
ručí sčítací komisaři – lidé, kte-
ří se nezapojí elektronicky, mo-
hou papírové formuláře vyplnit 
od 17. dubna do 11. května. Ode-
vzdat formuláře bude možné na 
osmi stovkách vybraných poboč-
kách České pošty. 

Za neúčast  
hrozí pokuta

Účast na sčítání je povinná 
pro všechny, kteří mají trvalý či 
přechodový alespoň devadesá-
tidenní pobyt, nebo azyl v Čes-
ké republice. Za nevyplnění for-
muláře, nebo za jeho záměrně 
chybné vyplnění hrozí pokuta 
do výše deseti tisíc korun. Za 
zneužití údajů pak až pět set ti-
síc korun.

Zatímco před deseti lety lidé 
odpovídali ve třech listech na 
47 otázek, v letošním roce čeká 
na respondenty pouze 23 otázek 

ve dvou listech. Důraz je kladen 
na bezpečnost a ochranu osob-
ních údajů. Oproti předchozímu 
sčítání tak bude chybět napří-
klad kolonka týkající se víry, kte-
rá byla kritizována jako zásah do 
soukromí. Stejně tak budou vy-
puštěny otázky na rodinný stav, 
občanství, postavení v zaměst-
nání, vybavení bytu teplou vodou 
a koupelnou. Pohlaví si budou 
lidé moci vybírat ze dvou variant 
– žena, muž. Údaje musí být plat-
né k půlnoci 26. března – člověk, 
který má narozeniny 27. břez-
na, napíše do kolonky „věk“ o rok 
méně, než kolik mu v tu chvíli 
skutečně bude. Data budou zpra-
cována v anonymní podobě.

Formulář lze vyplnit  
online také v mobilu

Formulář bude dostup-
ný v češtině, kromě toho také 
v angličtině, němčině, polštině, 

ruštině, ukrajinštině, vietnam-
štině a romštině. A vyplnit půjde 
i prostřednictvím mobilních te-
lefonů, přičemž údaje, jako je na-
příklad číslo občanského průka-
zu nebo pohlaví, vyplní aplikace 
automaticky po zadání rodného 
čísla. Výsledky sčítání by měly 
být zveřejněny začátkem příští-
ho roku.

Sčítání lidu proběhlo na čes-
kém území poprvé v roce 1869 
a od roku 1918 se uskutečni-
lo celkem devětkrát. Naposle-
dy v roce 2011. Přehled výsled-
ků všech předešlých sčítání je 
zveřejněn na webových strán-
kách Českého statistického úřa-
du. Na webových stránkách  
www.scitanilidu2021.cz jsou 
umístěny aktuální informace 
k letošnímu sčítání.  fli

Přerov se připojí k celosvě-
tové akci Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet zavlaje na 
budově přerovské radnice i le-
tos. Přerov si tak 10. března při-
pomene šedesáté druhé výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu, které bylo krva-
vě potlačeno Čínskou lidovou re-
publikou. O vyvěšení červeno-
-bílo-modro-žluté standarty na 
budově přerovské radnice roz-
hodli na svém únorovém zasedá-
ní radní. 

V západní Evropě si lidé výro-
čí připomínají od poloviny deva-
desátých let a Česká republika se 
k této akci připojila v roce 1996. 
V Přerově se vlajka vyvěšovala 
do roku 2005 a pak tuto aktivitu 
radní odmítli s odůvodněním, že 
tibetská vlajka vyvolávala mezi 
lidmi rozporuplné reakce. Zno-
vu byla vyvěšena po desetileté 
odmlce až v roce 2015 – a od té 
doby vlaje každý rok.

Kampaň Vlajka pro Tibet má 
především symbolický charakter 
a je vyjádřením solidarity s Tibe-
ťany. Tibetská vlajka je jedním 
z nejvýraznějších symbolů, který 
Tibeťané v Tibetu používají při 
nenásilných protestech. Za její 
vyvěšení jim hrozí až několikale-
té tresty vězení. fli

WWW.SCITANILIDU2021.CZ
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Už tradiční strom kraslicovník vyroste v centru
Do velikonočního ladění stro-

mů na Horním náměstí se za-
pojuje Galerie města Přerova 
posledních pět let. Letos nově or-
ganizuje dekorování stromu ve-
likonočními symboly přímo na 
náměstí TGM v Přerově a přizvat 
k tomu hodlá mateřské školky 
i všechny Přerovany.

„Opět organizujeme zdobení 
kraslicovníku, letos však nepů-
jde o lípu ani o katalpu v zámec-
kém příkopu u galerie. Chceme 
odít do velikonočního hávu pře-
rovské náměstí, proto tam ne-
cháme instalovat strom, na nějž 

mohou příchozí sami věšet ve-
likonoční ozdoby, nebo nám 
je v předstihu přinést do gale-
rie. Opět zveme i děti a učitelky 
z mateřských školek ve městě, 
aby nám strom pomohly ozdo-
bit,“ vyzývá organizátorka akce 
Lada Galová. Vedle kraslicovní-
ku ožije velikonoční výzdobou 
a ukázkami obyčejů i řemesel na 
náměstí TGM také bývalá pro-
dejna Emos.

S každým dalším ročníkem 
jarní výzvy, aby se lidé pokusi-
li dekorovat kraslice jakouko-
li technikou a podělili se o ně na 

společném stromě, kraslic přibý-
vá. „Poslední roky jsme dokonce 
kromě lípy do jarních barev před 
galerií oděli i vedlejší katalpu. To 
proto, že na lípě už nebyla žádná 
přístupná větev, lidé ji krášlili jak 
zespod, tak i ze strany zámecké-
ho mostu,“ řekla Galová. Počet 
kraslic různých velikostí, tech-
nik a barev, které se před galerií 
podařilo shromáždit, naposledy 
přesáhl hranici dvou set padesáti 
kusů. Kraslice mohou lidé i škol-
ky do galerie nosit od 2. břez-
na každé úterý a pátek od 9 do  
11 hodin.  fli

Do velikonočního hávu se v po-
lovině března oděje výstavní plo-
cha v prostorách bývalé prodejny 
EMOS na nám TGM 16 v Přero-
vě. Společně s výstavou veliko-
nočních tradic a řemesel ožije pře-
rovské náměstí i kraslicovníkem, 
který může být společným dílem 
všech zručných obyvatel města. 

„Pokračujeme v trendu nabíd-
nout Přerovanům takzvanou krá-
su z chodníku, tedy pohledově 
přístupnou výstavu 24 hodin den-
ně v době, kdy nemohou na výsta-
vy do kamenných galerií. Součas-
nou expozici skleněných plastik 
a fotografií akademického socha-
ře Marka Trizuljaka vystřídá pre-
zentace velikonočních obyčejů 
ze sbírek přerovského Střediska 
volného času Atlas a Bios a jeho 

Turistům chybí společné 
akce, rádi by si už vyšlápli

Klub českých turistů – or-
ganizace, která předloni osla-
vila 130 let od svého založení, 
prožívá kvůli pandemii neleh-
ké období. Koronavirus ovliv-
nil poslední turistickou sezonu 
i začátek té letošní. Své o tom 
ví i členové turistického klu-
bu v Přerově. Ten vznikl v roce 
1953 a v současné době má od-
díl 55 členů, kteří jsou převáž-
ně v seniorském věku. Bylo 
zvykem, že se scházeli každou 
sobotu a vyráželi na vzdáleněj-
ší i náročnější trasy. Jenže to 
už téměř rok není možné. „Teď 
nám nezbývá nic jiného, než 
se udržovat v kondici indivi-
duálními procházkami a hlav-
ně krásnými vzpomínkami na 
všechno prožité,“ řekla Naďa 
Calábková z přerovského Klubu 
českých turistů.

Na život strávený mezi turis-
ty vzpomíná také dlouholetý ve-
doucí klubu Jiří Švec, který le-
tos v únoru oslavil osmdesát let 
a který při příležitosti 130 let 
trvání turistiky získal pamět-
ní medaili za celoživotní přínos 
přerovskému oddílu. Cenu udě-
luje Klub českých turistů a pře-
dána mu byla na výroční schůzi 
přerovského Sportovního klu-
bu. „Hodně pro mě vždycky zna-
menal novoroční výstup na hrad 
Helfštýn, kde se potkávaly naše-
celé rodiny a turistické oddíly ze 
všech koutů Moravy. Naposle-
dy jsem byl loni na Čekyňském 
kopci. Dnes už bych tolik kilo-
metrů neušel, ale setkání s ka-
marády mi opravdu chybí,“ uve-
dl Jiří Švec.

Sice turisté přišli loni i letos 
o výstup na Helfštýn i Čekyňský 
kopec, další velké akce mají ale 
ještě před sebou. Všichni věří, že 
se situace zlepší a společně zase 
vyrazí například na květnový 
turistický pochod 36 tisíc valaš-
ských kroků nebo v září na třetí 
ročník pochodu Za historií pře-
rovských vinohradů.  fli

Které známé přerovské osobnosti si 
odnesou Medaili J. A. Komenského?

Výjimečným osobnostem Pře-
rova bude letos, po čtyřech le-
tech, opět udělena Cena města 
Přerova – Medaile Jana Amose 
Komenského. Do konce května 
mohou jednotlivci, ale i zástup-
ci spolků, škol, zájmových or-
ganizace či sdružení, navrhovat 
jména lidí, kteří šíří dobré jméno 
Přerova i za hranice města či do-
konce státu. 

„Jde nám především o Pře-
rovany, kteří dosáhli vynikají-
cích úspěchů v různých oblas-
tech činnosti, zejména v hudbě, 
výtvarném umění a architektu-
ře, dramatickém umění, literární 

činnosti, sportu, vědě, výchově 
a vzdělávání. Cenu mohou zís-
kat i zachránci lidského života,“ 
říká přerovský primátor Petr 
Měřínský. 

Návrhy na udělení Ceny lze 
podat buď osobně v Kancelář pri-
mátora na nám. T. G. Masaryka 2, 
poštou na adrese Bratrská 34, 
nebo mailem na adresu: kp@pre-
rov.eu. Každý navrhovatel musí 
svůj návrh písemně odůvodnit, 
poslat životopis člověka, který si 
podle něj uznání zaslouží – a chy-
bět nesmí ani kontaktní údaje. 

Tradice předávání této ceny 
se v Přerově datuje rokem 1964 

a do dnešního dne ji získalo 
445 osobností, popřípadě ko-
lektivů. V minulosti bývalo zvy-
kem, že se cena udělovala každý 
rok, v roce 2015 ale vyslovili za-
stupitelé domněnku, že se tím 
její význam postupně devalvu-
je, proto rozhodli, že se Medaile 
Jana Amose Komenského bude 
udělovat vždy ve třetím roce 
volebního období – naposledy 
to bylo tedy v roce 2017. Cena 
by měla být předána novým 
držitelům na zámku 28. října 
– u příležitosti Dne vzniku sa-
mostatného československého 
státu.  lech

Veškeré hromadné vycházky i  výlety Klubu 

českých turistů jsou do odvolání zrušeny.   

 Foto | Archiv Hany Machalové

Velikonoční salon bude k vidění přes výlohu
spolupracovníků,“ uvedla vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Galo-
vá, která provizorní výstavní plo-
chu na náměstí TGM provozuje. 

K vidění podle ní budou růz-
né druhy a tvary velikonočních 
pomlázek a kraslic, tradiční i ne-
tradiční výrobky ze šustí či slá-
my, drobná keramika, jarní kvě-
tiny, naklíčené osivo, drátované 
velikonoční ozdoby, modrotisk, 
ošatky, mašle a možná i ukázky 
pečiva. „Nabídneme kraslice vy-
ráběné speciálními technikami, 
k vidění budou batikované, škrá-
bané, slámové, děrované, obháč-
kovaná i drátovaná vajíčka i méně 
známé techniky. Třeba vyfouk-
nutá vejce leptaná v zelové vodě 
nebo jiné pracné, avšak nádher-
né staré postupy,“ pozvala na 

výstavu Daniela 
Hrdličková ze 
Střediska vol-
ného času At-
las a Bios. „Pra-
videlně k nám 
do Atlasu nebo 
do Městského 
domu na Veli-
konoční salon chodí děti z pře-
rovských základních i mateřských 
škol a přijíždějí i z okolních vesnic. 
Tuto tradici letos stejně jako vlo-
ni kvůli pandemii nemůžeme do-
držet, takže místo aktivního zdo-
bení a výroby si je budou moci 
příchozí alespoň prohlédnout ve 
výlohách,“ dodala Hrdličková. Vý-
stava bude na náměstí TGM k vi-
dění od poloviny března do polo-
viny dubna.  fli
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V lesích u Svrčova žije zřejmě už kompletní bobří 
rodina, na stromech hoduje za každého počasí 
Přírodní památka Dolní 
a Prostřední Svrčov má 
obyvatele, kterého by 
uprostřed městských lesů 
málokdo čekal. Asi před třemi 
lety se zde usídlil největší 
hlodavec na našem kontinentu, 
bobr evropský. Že se mu v lese 
daří, je poznat podle okusu 
stromů kolem rybníků, má tady 
klid a kromě člověka mu zde 
nehrozí žádné nebezpečí. 

Soustavu rybníků uprostřed lesů, které má ve správě město Přerov, obsadil bobr asi před dvě-

ma roky. Zanechává za sebou viditelné stopy v podobě ohlodaných a pokácených stromů. 

 Foto | Juraj Aláč

Mezi obcemi Svrčov a Vese-
líčko nedaleko Přerova se na-
chází přírodní památka Dolní 
a Prostřední Svrčov. Na území 
o rozloze zhruba tři a půl hekta-
ru je soustava rybníků, ve kterých 
žijí chráněná kuňka ohnivá, čolci 
a rosničky. Tamní lesy jsou výlet-
ním cílem Přerovanů i lidí z okolí 
a svůj domov tady před lety našel 
i bobr. Jeho stavitelské umění už 
museli řešit úředníci přerovské-
ho magistrátu, protože lesy pat-
ří městu. „Bobr se v tomto území 
pohybuje asi 2 až 3 roky. V minu-
lém roce jsme obdrželi upozor-
nění na poškození hráze rybníka 
bobry a okousané stromy na bře-
zích. Odkud přišel nevíme, před-
pokládám, že od Bečvy. Přiroze-
ně se rozšiřují po vodních tocích,“ 
uvedla Svatava Doupalová z od-
boru správy majetku a komunál-
ních služeb. Škody, který hlodavec 
svým počínáním způsobil, museli 
odstranit pracovníci technických 

služeb a místní rybáři. „Před Vá-
nocemi zase vyvrátil nějaké stro-
my, takže víme, že tam stále je 
a už je tam asi nastálo. Škody za-
tím velké nepůsobí, takže ho jen 
sledujeme,“ řekl předseda přerov-
ské organizace Českého rybářské-
ho svazu Alexander Majer.

Bobr dokáže překonat  
veliké vzdálenosti

Podle odborníků je osídlení 
vodních nádrží ve Svrčově mo-
delovým příkladem postupného 
osídlování krajiny bobry. Do nad-
mořské výšky kolem tří set met-
rů přišel pravděpodobně přímo 
z Bečvy. „Na řece už pro nové ko-
lonie bobrů moc prostor není. Vy-
dávají se proti proudu přítoků, 
a to často i velice malých. Vzhle-
dem k tomu, že poměrně často 

úspěšně najdou rybníky ležící 
na horním toku přítoků, domní-
vám se, že zřejmě z kvality vody 
vycítí, že přitéká z nějaké nádr-
že. Bylo prokázáno, že bobři hle-
dající nové území z tekoucí vody 
vycítí, jestli někde proti proudu 
už jiní bobři žijí, nebo zde ještě 
konkurence není,“ popsal mož-
nost osídlení rybníka přední 
český biolog zabývající se bobry, 
Vlastimil Kostkan. Podle něho si 
bobří rodina obhajované terito-
rium intenzivně značkuje, a po-
kud jsou u Svrčova už druhým 
rokem, pravděpodobně se jedná 
o pár, který vyvede mláďata. Sa-
mice totiž rodí nejdříve ve třech 
letech, a jejich činnost tak není 
pro okolí příliš nápadná. 

Bobr už v minulosti  
poničil hráze

Stopy života bobrů jsou k vi-
děni podél řeky Bečvy na mno-
ha místech. Jejich přirozenou 
činností je přehrazování vod-
ních toků pokácením stromů 

a stavění vlastních nádrží. „Bobři 
se vyskytují i na přerovské Lagu-
ně – jsou tam okousané stromy. 
Zaznamenali jsme je i v před-
mostské lokalitě Staré Rybníky, 
kdy bylo stavbou hrází zaplave-
no pole a zkomplikovaná úprava 
odtokového kanálu z rybníka,“ 
vzpomněla Svatava Doupalová. 
Komplikace způsobují hlodavci 
především rybářům. „Předloni 
nás stála oprava hráze 1,3 mili-
onu korun. Bobři tehdy rozebra-
li hráz mezi Strhancem a rybní-
kem, podhrabali asi 440 metrů 
hráze, museli jsme ji ve spoluprá-
ci s Povodím Moravy zpevňovat. 
Máme dokonce na pět let i povo-
lený odstřel bobra. Ale zatím my-
slivci nikoho neskolili,“ doplnil 
rybář Alexander Majer. 

Pokud žijí bobři na rybnících, 
které postavil člověk a kde člo-
věk hospodaří, může jejich čin-
nost výsledky lidské práce znač-
ně poškozovat. Bobři kácí během 
podzimu a zimy stromy. „Čím víc 
bobrů v rodině, tím víc stromů. 
Bobří rodina funguje většinou 
10 až 15 let. Bobři si také hra-
bou do břehů spoustu nor, často 
i mnoho metrů dlouhých. V ně-
kterých žijí, některé mají pouze 
jako dočasné úkryty, pokud jsou 
venku na nádrži vyrušeni,“ uve-
dl Vlastimil Kostkan. Bobr nemá 
u nás přirozeného nepřítele, tím 
může být vlk, rys nebo medvěd. 
Při hledání nového domova je 
zvíře schopné projít i napříč po-
hořími, zaznamenáno je jejich 
putování napříč Chřiby nebo 
přes Nízký Jeseník od Moravy 
k Moravici. Podobně v západních 
Čechách bobři přešli přes rozvo-
dí z Bavorska na Šumavu a do 
Českého lesa. 

BOBR EVROPSKÝ (CASTOR FIBER)

Asi metr dlouhý, zavalitý 
hlodavec je po jihoameric-
ké kapybaře druhý největší 
hlodavec. Hustá srst, dlou-
hý plochý ocas, plovací 
blány na zadních konče-
tinách a uzavírací nozd-
ry mu umožňují dokonale 
přežít v blízkosti vody, kde 
se živí bylinami, větvičkami 
a lýkem stromů. Po zhruba 
stodenní březosti se samici 
rodí v květnu nebo v červ-
nu 1 až 6 mláďat. Dva roky zůstávají ve dvougenerační mateřské ko-
lonii, ve třetím roce života zakládají novou kolonii. Pokud bobři při 
svém hledání nového teritoria nenajdou partnera do páru nebo jim 
lokalita nevyhovuje, stráví tam jen jednu zimu a další jaro pokraču-
jí v hledání. Bobr evropský je chráněn jak českou, tak mezinárodní 
legislativou. 

Bobr Evropský je naším největším hlodavcem, živí 

se bylinami a lýkem stromů. Foto | Vlastimil Kostkan

Juraj Aláč

Bobři obsadili i  malou Lagunu přímo v  Přerově. Nahlodané stromy, které by mohly ohrozit 

návštěvníky svým pádem, odstraňují postupně pracovníci technických služeb.  

 Foto | Město Přerov
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Hlasujte pro nejúspěšnějšího sportovce roku
Kdo se může stát nejlepším 
sportovcem města Přerova za 
rok 2020? Odpověď najdete 
v nominacích na nejlepší 
individuality, kolektivy i trenéry 
přerovských klubů a oddílů.

Nechybí ani tradiční katego-
rie Krajánek pro nejúspěšnějšího 
Přerovana působícího mimo měs-
to. O vítězích jednotlivých kate-
gorií rozhodne odborná komise, 
sestavená z představitelů města 
Přerov, zástupců přerovských mé-
dií a České unie sportu. A samo-
zřejmě svým hlasem může roz-
hodnout i veřejnost, a to o Ceně 
sympatie. Hlasovat pro nomino-
vané jednotlivce, kolektivy, kra-
jánky, veterány či trenéry může-
te na webových stránkách www.
nejuspesnejsisportovecroku.cz. 
Anketu pořádá město Přerov ve 
spolupráci s Českou unií sportu 
a agenturou Sport Action, za me-
diální podpory Televize Přerov 
a Přerovské internetové televize. 

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ:
Lenka Červená-Bořutová 
(Fitness AVE, fitness) – Ko-
nečně zlomila prokletí nemedai-
lových umístění z mistrovství 
světa. Ve španělském letovisku 
Santa Susanna vybojovala stří-
brnou medaili v kategorii fitness 
artistic. V klasickém fitness byla 
ve světě sedmá, na mistrovství 
Evropy získala bronz. Na domácí 
scéně závodila v kategorii body-
fitness a na MČR získala stříbro 
a bronz.

David Drštička (SK Přerov, 
atletika) – Na mistrovství České 
republiky do 22 let skončil čtvrtý 
v běhu na 400 metrů.

Lukáš Klimeš (HC Zubr Pře-
rov, hokej) – Brankář Zubrů 
vychytal ve 28 zápasech 21 výher 
a čtyřikrát odcházel z ledu s čis-
tým kontem. 

Jakub Navrátil (HC Zubr 
Přerov, hokej) – Mladý útoč-
ník se postupně vypracoval mezi 
hlavní postavy přerovského 
týmu. V loňské sezoně odehrál 
za Zubry 54 zápasů, ve kterých 
vstřelil 16 gólů a u 30 branek 
asistoval. 

Roman Pšurný (HC Zubr 
Přerov, hokej) – Je útočným 

klenotem Zubrů, pravidelně ob-
sazuje nejvyšší příčky kanad-
ského bodování klubu. V 55 zá-
pasech základní části nastřílel 
27 gólů, ke kterým přidal 
26 asistencí. 

Tomáš Šišma (Veslařský 
klub Přerov, veslování) – 
Český reprezentant vybojoval 
v disciplíně párová čtyřka bez 
kormidelníka titul mistra Ev-
ropy v kategorii do 23 let. Je 
považován za jednu z největ-
ších nadějí českého veslování.

Filip Váňa (TJ Spartak 
Přerov, kolová) – Společně 
se zlínským Radimem Vavru-
šou vybojoval titul mistra re-
publiky v kolové kategorie do 
23 let.

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ:
Anna Tereza Černošková 
(Fitness AVE, fitness) – Ve 
svém premiérovém závodním 
roce byla čtvrtá na mistrovství 
Evropy mezi juniorkami a sed-
má mezi ženami. Na mistrov-
ství světa brala sedmé místo 
v kategorii fitness artistic mezi 
ženami. 

Jiří Dreiseitl (TJ Spartak 
Přerov, nohejbal) – Svý-
mi výkony si řekl o hostování 
v elitním NK Holice. V tomto 
týmu ovládl nejvyšší nohejba-
lovou soutěž juniorů. Stal se 
také vítězem Českého poháru 
ČNS dvojic.

Alice Drozdová (SK Pře-
rov, atletika) – Na mistrov-
ství České republiky žákyň 
vybojovala 5. místo v běhu na 
60 metrů překážek v hale.

Gabriela Hermély (Kano-
istika Přerov, kanoistika) 
– Na Olympijských nadějích 
v Szegedu, které nahradi-
ly mistrovství světa i Evropy, 
získala dvě stříbrné medaile 
v kategorii K2 na tratích 500 
a 1000 metrů. 

Denisa Janáčková (Kano-
istika Přerov, kanoistika) 
– Na jediném mezinárodním 
závodě roku, Olympijských na-
dějích v Szegedu, vybojova-
la stříbrnou medaili v katego-
rii C1 200. Věkem ještě žačka 

přitom závodila s o rok staršími 
děvčaty. 

Jonáš Kolomazník (SK Pře-
rov, atletika) – Na mistrov-
ství České republiky dorosten-
ců získal dvě pátá místa za vrh 
koulí a hod diskem. V běhu na 
110 metrů překážek skončil na 
5.–6. místě.

Tadeáš Koryčan (1. FC Vik-
torie Přerov, fotbal) – Nej-
lepší střelec podzimu v rámci 
celého klubu. Góly střílí za do-
rost, již několikrát se ale coby 
hráč ročníku 2002 prosadil 
také za divizní muže Viktorky, 
kde na podzim patřil k nejlep-
ším hráčům.

Mikuláš Krejčíř (TJ So-
kol Přerov, všestrannost) 
– Coby žák ZŠ Za mlýnem 
ovládl republikové finále pres-
tižní školní soutěže Odznak 
všestrannosti mezi jednotlivci 
pod hlavičkou Českého olympij-
ského výboru.

Jan Macháček (Kanoisti-
ka Přerov, kanoistika) - Na 
Olympijských nadějích v Szege-
du získal hned dvě stříbrné me-
daile v kategorii K2 na tratích 
500 a 1000 metrů. Je také něko-
likanásobným mistrem repub-
liky v kategoriích K2 a K4, ale 
také v singlových disciplínách. 

Petr Mirvald (1. FC Vik-
torie Přerov, fotbal) – Ve 
svých 17 letech patří k členům 
základní sestavy divizních 
mužů. Hned v prvním ostrém 
zápase vstřelil krásnou branku 
rivalům z Kozlovic.

Linda Nosková (TK Preche-
za Přerov, tenis) – Šestnác-
tiletý talent se pomalu posouvá 
z juniorského tenisu mezi ženy. 
V roce 2020 v semifinále Macha 
Lake Open Linda potrápila Ka-
teřinu Siniakovou.

Gabriela Patalová (SK Pře-
rov, atletika) – Na mistrov-
ství České republiky dorostenek 
vybojovala čtvrté místo v pěti-
boji v hale. Ze sedmiboje si od-
nesla šesté místo. 

Martin Sedlák (Veslařský 
klub Přerov, veslování) 

– Juniorský reprezentant vybo-
joval na osmě stříbrné medaile 
z mistrovství Evropy juniorů.

Věnek Valenta (Biketrial 
Přerov, biketrial) – V prv-
ních dvou závodech Českého 
poháru v kategorii U12 obsa-
dil první a druhé místo. Pak ale 
zasáhl koronavirus a Valenta se 
musel v konečném pořadí seriá-
lu spokojit s pátým místem.

Václav Vandrovec (SK Pře-
rov, atletika) – Přerovský 
vytrvalec vybojoval hned tři 
medaile z mistrovství České re-
publiky. V hale vybojoval stří-
bro v běhu na 3000 metrů. Na 
dráze bral stejný kov na pětiki-
lometrové trati a bronz na dese-
tikilometrové trati.

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ:
FK Kozlovice (fotbal) – Di-
vizní klub měl našlápnuto za 
případným postupem do tře-
tí ligy. Na podzim ovládl ta-
bulku divize E. Pak ale zasá-
hl koronavirus a soutěže byly 
anulovány.

HC Zubr Přerov, A-tým 
mužů (hokej) – Přerovští ho-
kejisté i v roce 2020 ukázali, že 
právem patří ke špičce Chan-
ce ligy. Zubři obsadili v soutě-
ži druhé místo za suverénním 
a do extraligy postoupivším 
Motorem České Budějovice. 
Ziskem 109 bodů v základní 
části vytvořili historický klu-
bový rekord.

IHC Night Birds Přerov, 
A-tým mužů (in-line hokej) 
– Pandemie zasáhla i extrali-
gové in-line hokejisty. Ti tak 
bojovali v provizorní Top divizi 
Poháru ČAILH. 

KVP Přerov, A-tým mužů 
(vodní pólo) – Úspěšný ce-
lek vodních pólistů v minulém 
roce alespoň doplnil sbírku 
o trofej, která chyběla. Přerov 
poprvé v historii klubu slavil 
zisk Poháru ČSVP. 

Přerov Mammoths, A-tým 
mužů (americký fotbal) – 
Mamuti za sebou mají premié-
rovou účast v nejvyšší soutěži, 
do níž vstoupili památným ví-
tězstvím nad Ostravou Steelers. 
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TK Precheza Přerov, smí-
šené družstvo dospělých 
(tenis) – Smíšené družstvo 
dospělých skončilo po stříbru 
z předešlého roku v Tenisové ex-
tralize 2020 na děleném 3.–4. 
místě. Opět ale ve skupině hod-
ně trápilo finalisty z Prostějova.

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ:
IHC Night Birds Přerov, ju-
nioři (in-line hokej) – Sou-
těž juniorů výrazně ovlivnil ko-
ronavirus. O titul si to v Přerově 
rozdala jen trojice týmů a pohár 
s přehledem ovládli domácí. 

IHC Night Birds Přerov, 
starší žáci (in-line hokej) 
– Šest zápasů, šest výher. To je 
loňská bilance starších žáků Ni-
ght Birds, kteří tak suverénně 
ovládli Pohár ČAILH.

TJ Spartak Přerov, dvojice 
žáků Tomáš Karas, Jan Je-
línek (kolová) – Na finálovém 
turnaji mistrovství České re-
publiky žáků vybojovali Přero-
vané bronzovou medaili.

TK Precheza Přerov, smíše-
né družstvo dorostu (tenis) 
– Na mistrovství České republi-
ky smíšených družstev obsadilo 
bronzovou příčku.

Veslařský klub Přerov, 
dvojskif starších žáků Lu-
káš Vaněk, Jan Příkopa 

(veslování) – Na dvojskifu 
brali společně stříbrné medaile 
z mistrovství České republiky, 
mistrovství Moravy i mistrov-
ství oblasti Vltava. 

KRAJÁNEK:
Pavel Horák 
(THW Kiel, házená) – Po 
roce v bundesligovém Kielu sla-
vil v barvách jednoho z nejslav-
nějších celků planety mistrov-
ský titul po předčasně ukončené 
sezoně. Koronavirus zasáhl také 
do Ligy mistrů, play-off hrály 
jen čtyři nejlepší celky. 

Stanislav Kašpárek (MOL-
-Pick Szeged, házená) – 
Spojka maďarského Szegedu si 
s týmem zahrála Ligu mistrů, 
postoupila do osmifinále, kte-
ré však bylo vinou koronaviru 
zrušeno. 

Filip Novák (Trabzonspor/
Fenerbahce, fotbal) – Fot-
balový reprezentant v loňském 
roce získal s Trabzonsporem tu-
recký pohár a tuto trofej tak  
nad hlavu zvedl už ve třetí  
zemi. 

Stanislav Svozil (HC Kome-
ta Brno, hokej) – Odchova-
nec Zubrů byl zvolen nejlepším 
nováčkem extraligy. Čerstvě 
osmnáctiletý obránce má za 
sebou dokonce premiéru v re-
prezentačním A-týmu a řekl si 

o nominaci na mistrovství světa 
juniorů v Edmontonu.

Kamil Švrdlík (BK JIP Par-
dubice, basketbal) – Basket-
balové Pardubice i díky jeho vý-
konům získaly jako první český 
tým středoevropský Alpe Adria 
Cup.

Jiří Tkadlčík (strongman) 
– Přerovský silák se během loň-
ského roku vrátil do Prahy, kde 
také trénuje. Na mistrovství 
Evropy strongmanů kategorie 
U105 v Polsku bral přes zranění 
bronzovou medaili. 

Martin Zaťovič (HC Kome-
ta Brno, hokej) – V pětatři-
ceti měl za sebou životní sezonu 
a těšil se na poslední mistrov-
ství světa. Martin Zaťovič na-
sbíral v základní části Tipsport 
Extraligy 50 bodů v 51 zápa-
sech, byl třetím nejlepším střel-
cem soutěže a největším tahou-
nem Komety Brno. 

TRENÉR:
Vít Černohous (HC Zubr 
Přerov, hokej): Mladý, ener-
gický a perspektivní trenér pře-
rovské hokejové mládeže. Za-
měřuje se na rozvoj dovedností, 
a to jak u hráčů mládeže, tak 
také prvoligového A-týmu. 
Vladimír Kočara (HC Zubr 
Přerov, hokej): Jako hlav-
ní trenér dosáhl s A-týmem 

Zubrů v sezoně 2019/20 nejlep-
šího výsledku v klubové historii 
od roku 1996 a k rekordnímu 
počtu získaných bodů během 
58 zápasů. 

David Rojka (1. FC Vikto-
rie Přerov, fotbal) – Bývalý 
ligový útočník stojí za výraz-
ným zlepšením divizních mužů 
Přerova. Doma byla Viktorka 
na podzim k nezastavení a po 
letech paběrkování na chvostu 
tabulky může na jaře útočit na 
nejvyšší příčky.

Jiří Sklenář (HC Zubr Pře-
rov, hokej) – Trenér mládeže, 
brankářů a videokouč A-týmu 
Zubrů pravidelně figuruje v re-
alizačních týmech mládežnic-
kých reprezentací. 

Patrik Škandera (IHC Ni-
ght Birds Přerov, in-line 
hokej) – Kouč úspěšných pře-
rovských hokejistů na koleč-
kových bruslích. Na střídačce 
byl při zisku poháru STILMAT 
mužů, pohárů ČAILH juniorů 
i starších žáků.

Libor Šulák (Kanoistika 
Přerov, kanoistika) – Osob-
ní trenér všech nominovaných 
kanoistů. Ti vybojovali medai-
le na nejprestižnějším světovém 
závodě loňského roku, kterým 
byly Olympijské naděje v Szege-
du.   red

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov,  
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
4. 3. Okolí Přerova, 10 km, vede Szabóová. 9:00 sraz u sokolovny
6. 3. Týn – Maleník – Teplice n. Bečvou, 12 km, vede Peprnová, au-
tobus 6:30, nást. 26
11. 3. Rožnov p. Radhoštěm – Valašská Bystřice, 10 km, vede Berná-
tová, vlak 7:46 
11. 3. Čekyně – Lhotka – Brodek, 10 km, vede Peprnová, autobus 
7:45, nást. 7
13. 3. Přerov-Tršice, 14 km, vede Válková, autobus 8:20, nást. 13
18. 3. Brodek – Majetín – Olší – Kokory, 10 km, vede Lančová, vlak 
8:04, vedoucí čeká v Brodku
20. 3. Hovězí – Ochmelov – Lysý – Vsetín, 16 km, vede Sedláková, 
vlak 6:30, účast nahlásit vedoucí
25. 3. Chropyně – NS kolem Chropyně, 8 km, vede Láhnerová, vlak 
8:57 
27. 3. Brno – Kamenka – Holedná obora, 15 km, vede Šťávová, vlak 
7:37, vedoucí čeká v Brně

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov,  
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 3. Tršice – Daskabát a zpět, 12 km, autobus 9:00, vede 
Punčochářová
6. 3. Napajedla – Halenkovice – Žlutava – Otrokovice, 15 km, vlak 
7:37, vede Ligurský
10. 3. Drahotuše – Rybáře – Zadní Familie – Lipník n. Bečvou, 
14 km, vlak 8:28, vede Mužíková

13. 3. Přerovská padesátka – memoriál Jiřího Caletky, dálkový a tu-
ristický pochod na trasách 50, 30, 22, 15 a 5 km. Start sokolovna 
7:00–10:00, cíl tamtéž do 18:00.
17. 3. Stará Ves – Karlovice – Beňov – Švédské šance – Přerov, 
14 km, bus 9:30, vede Ligurský
20. 3. Bukovinka – Rakovecké údolí – Račice, 14 km, vlak 6:57, vede 
Mužíková
24. 3. Grygov – U Bílých hlín – Majetín – Brodek, 10 km, vlak 9:04, 
vede Věra Mužíková
27. 3. Grygov – U Strejčkova lomu – Hradisko – Velký Týnec – Gry-
gov, 15 km, vlak 8:04, vede Dittelová
31. 3. Kojetín – podél Moravy – Kroměříž, 12 km, vlak 8:57, vede 
Punčochářová
Akce budou uskutečněny pouze v případě protiepidemiolo-
gického systému stupně 3 a nižšího.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT TJ 
Spartak Přerov, www.vhtprerov.cz 
Tomáš Beránek 602 575 673
13. 3. Přerovská padesátka – 40. ročník pěší trasy 5 až 50 km, start 
Přerov sokolovna 7:00–10:00
20. 3. Zahájení turistické sezóny 2021 v Olomouckém kraji, pěší tra-
sy od 5 km, libovolný start, cíl Lhota nad Moravou 10:00–17:00
13. 3. Setkání s jarem – pěší trasy libovolné km, hvězdicový výstup, 
cíl Malé Hradisko u Velkého Týnce – mohyla 10:00-14:00
1.–5. 4. Velikonoční přechod Slovenského ráje – 40. ročník, denní 
trasy 25–38 km, ubytování Ranč Podlesok, doprava individuální

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
www.prerovmuzeum.cz

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
Otevírací doba v březnu: út–pá 8:00–17:00, so, ne 9:00–17:00 
Stálé expozice:  
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
od 4. 3. do 16. 5. Dráteníkův rok. Galerie přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč. Putovní výstava osmi členů Cechu česko-mo-
ravských dráteníků, kteří své práce prezentují od roku 2011 po celé 
republice. Výstavu doplní ukázky historického řemesla ze sbírky 
dráteníka Aleše Kulhánka.
od 12. 3. do 5. 9. Gotické, renesanční a raně barokní kachle Pře-
rovska. Kaple. Vstupné 40/20 Kč. Výstava představuje jedinečnou 
příležitost zhlédnout ty nejkrásnější kusy reliéfně zdobených kam-
nových kachlů z Přerovska, které vytvořili hrnčířští mistři v 15. až 17. 
století. V takto ucelené formě bude sbírka prezentována veřejnosti 
vůbec poprvé.
do 2. 5. Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál. Vstupné 20/10 Kč 
do 2. 5. Předindustriální krajina Moravy. Chodba ve 2. patře. Vstup-
né 20/10 Kč
Akce:
27.–28. 3. Víkendová prezentace drátenického řemesla v rámci 
výstavy Dráteníkův rok v prostorách přerovského zámku. Vstupné 
40/20 Kč (v rámci vstupného na výstavu).
Muzejní edukace pro veřejnost,  
školní a jiné zájmové skupiny: 



16 SERVIS

Přerovské listy č. 3/2021 | Vychází 1. března 2021 | ročník XX | Vydává statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34 | Periodický tisk územního samosprávního celku | Vychází 12x ročně | IČ: 00301825 
Grafická příprava a tisk: Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 | náklad 22 000 výtisků | redakce telefon: 608 707 799, prerovskelisty@regvyd.cz, redakce: Juraj Aláč, Monika Fleischmannová 
Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2021 | inzerce: Yvona Pařízková, tel.: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz | Distribuce: Česká distribuční | Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283  
Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy | Reklamace: Reklamace.PL@prerov.eu | Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

TI
RÁ

Ž

Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY: 
Expozice archeologie – „Hurá za mamuty!“ 
Expozice školních tříd – „Neobyčejné dějiny obyčejné školní 
třídy“ 
Expozice školní třídy ze 17. století – „Putování 
s J. A. Komenským“
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. století – „Tváře J. A. Ko-
menského“ (pro starší žáky a studenty SŠ) 
Expozice mineralogie – „Poklady z hlubin Země“ 
NOVINKA! Expozice mineralogie – „Zázraky neživé přírody“ 
(program vytvořený pro žáky I. stupně ZŠ) 
Expozice entomologie – „Ze života hmyzu“ 
Expozice hanáckého kroje – „Lidové zvyky na Hané“ 
Expozice zvonů – „Když se rozeznějí zvony“ (program zejména 
pro MŠ a nižší ročníky ZŠ)
Objednávky programů na tel. 581 250 531 – pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro veřejnost  
dlouhodobě uzavřena.
Akce:
11. 3. Soví noc. Povídání o sovách České republiky, ukázky živých 
sov ze záchranné stanice, „soví houkání“ v parku Michalov. Bližší 
info na webu nebo FB Ornis. Jednotné vstupné 30 Kč.
12. 3. Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou. Náhradní termín 
workshopu Drátované kvítky. Přihlášky do 10. 3. na syrycanska@
prerovmuzeum.cz nebo na 581219910-12. Od 16:00 v Korvínském 
domě na Horním náměstí čp. 31 v Přerově. 
26.–27. 3. SWAP. Pátek 17:00–19:00, sobota 9:00–12:00 – výměna 
oblečení zdarma. Příjem oblečení proběhne ve dnech 22.–25. 3. 
v budově ORNIS, pak až na místě (jen oblečení ne starší 5 let či nad-
časové, čisté, neobnošené). Korvínský dům na Horním náměstí čp. 
31 v Přerově, vstupné 30 Kč.
Semínkovna – sdílená semínka zdarma. Úterý až pátek 9:00–
12:00, 13:00–17:00. POZOR! Semínkovna se nyní nachází v obchodě 
Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově.
Ekoporadna – pondělí až pátek 9:00–15:00
Mykologická poradna – pondělí 9:00–15:00
Programy pro školy a jiné zájmové skupiny:
Stromy; Jarní; Ejhle, žába!; Ptáci zemědělské krajiny; ornitologické 
exkurze do Tovačova nebo Záhlinic.
Info a kontakt na tel.: 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS. Informace o konání akcí dle situace ověřte 
na www.ornis.cz nebo FB!

HRAD HELFŠTÝN 
6.–28. 3. 2021 otevřeno pouze o víkendech 9:00–16:00. Ote-
vření hradu veřejnosti bude vycházet z platných protiepidemiolo-
gických opatření.
Více informací: Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929,  
mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz,  
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově, p.o., si vyhrazuje právo na 
změny v programu. Vzhledem k současné situaci si prosím vždy 
ověřte, zda se akce opravdu uskuteční. Informace o všech akcích 
najdete na www.prerovmuzeum.cz nebo na FB profilu muzea.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
11.–31. 3. Březen na zahrádce – internetová vědomostní soutěž, 
otázky na ww.knihovnaprerov.cz
1.–31. 3. Čtenářská amnestie – promíjení poplatků za upomínky 
na všech pracovištích knihovny v provozní době
1.–31. 3. Roční registrace zdarma pro nové uživatele – všechna 
pracoviště knihovny v provozní době
15. 3. Ptejte se knihovnice – zodpovídáme dotazy uživatelů tý-
kající se provozu, služeb a fondu knihovny, od 17:00 online přes 
MS Teams

31. 3. Přírodní krásy Severní Ameriky a současné problémy a kul-
tura jejích původních obyvatel – cestovatelská beseda s Denisou 
Krásnou, od 17:00 online přes Zoom
Akce pro děti: 
1.–31. 3. Čtení není nuda – čtenářská soutěž pro kluky a holky, půj-
čovna pro děti a pobočky ve městě v provozní době
Aktuální informace o provozu a akcích jsou uvedeny na 
www.knihovnaprerov.cz a na sociálních sítích knihovny. 

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
5. 3. uzávěrka výtvarné soutěže pro děti do 15 let Namaluj přírodu, 
téma Život na vodní hladině, podrobněji na webu svcatlas-bios.cz. 
Na této adrese nebo na telefonech 581 209 353, 581 735 009 získají 
zájemci také informace o dalších aktuálních soutěžích a akcích pro-
bíhajících on-line.
Jarní prázdniny  
Pondělí 1. 3. 
9:00–12:00 Ptáčci baculáčci – keramika, ATLAS, děti ZŠ, 150 Kč
7:30–15:00 Den s pohybem – BH+ATLAS, 1.–5. třída, 165 Kč
9:00–11:00 Hravě s angličtinou – BIOS, 7–9 let, 150 Kč
9:00–11:00 Hrátky se zvířátky – BIOS, 7–13 let, 50 Kč
Úterý 2. 3.
9:00–12:00 Ptáčci baculáčci – keramika, ATLAS, děti ZŠ, 150 Kč
9:00–12:00 Soustředění i pro veřejnost – mažoretky Berušky – AT-
LAS, 8–13 let, 50 Kč
Prázdninová expedice na Tesák – BIOS, 8–12 let, 180 Kč
Středa 3. 3.
9:00–12:00 Kočičky do zahrádky – keramika, ATLAS, děti ZŠ, 150 Kč
8:00–11:30 Dopoledne s dopravní výchovo-u – ATLAS,  
1.–3. třída, 200 Kč let, 
9:00–15:00 Den s Masteršéfem – ATLAS, 8–15 let, 200 Kč
9:00–11:00 Stavění sněžných soch / stolní hry – BIOS, 7–13 let, 50 Kč
Čtvrtek 4. 3.
9:00–12:00 Kočičky do zahrádky – keramika, ATLAS, děti ZŠ, 150 Kč
9:00–11:00 Fotovýprava – BIOS, 7-13 let, 50 Kč
Přihlášky na jednotlivé dny předem! Akce proběhnou pouze v pří-
padě příznivé epidemiologické situace, v souladu s nařízením vlá-
dy. Informace: ATLAS – Žižkova 12, Přerov – 581 209 353. BIOS  
– Bezručova 12, Přerov – 581 725 009.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Výstavy prozatím pozastaveny. V případě rozvolnění budeme o si-
tuaci informovat na www.kis-prerov.cz.
Výstavní plocha nám. T. G. Masaryka 16
Výstava velikonočních ozdob, tradic a řemesel ve spolupráci se 
Střediskem volného času Atlas a BIOS Přerov. Od poloviny března. 

MĚSTSKÝ DŮM 
Veškerý program prozatím pozastaven. V případě možných rozvol-
nění budeme o situaci k jednotlivým představením informovat na 
www.mdprerov.cz.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Pondělí 1. 3. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny – Olga Župková
Čtvrtek 4. 3. 
9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 8. 3. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Tradice našich předků: Postní doba a smrtná neděle – Mgr. 
Martina Krejčířová 
Čtvrtek 11. 3. 
9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 15. 3. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Pieniny a Červený kláštor – Mgr. Eva Tkadlecová
Čtvrtek 18. 3. 

9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 22. 3.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Rukodělná činnost: Velikonoční kraslice
Čtvrtek 25. 3. 
9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 29. 3. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Tradice našich předků: Pašijový týden – Mgr. Martina 
Krejčířová 
Internet pro seniory každé pondělí 8:45–12:45.  
Aktivity jsou určeny pouze pro klienty Setkávání seniorů SPOLU. 
Změny programu vyhrazeny s ohledem na aktuální epidemiolo-
gickou situaci.
PC kurz pro začátečníky – kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí 14:45–16:15. Kurz začíná v pondělí 12. 4. Cena kurzu je 
450 Kč. Kurz probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a a přihlásit se 
můžete u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
Kulturní akce v Klubu TEPLO
13. 3. Ples Dlažky
13. 3. Pohádkový karneval
17. 3. Miloš Meier a Drumming syndrome
25. 3. Harafica – cimbálovka 
27. 3. Mike Ross Band
31. 3. – 4. 4. Po stopách Thora – velikonoční víkend pro děti, zá-
kladna Dlažky Rajnochovice
Aktuální program a případné změny na www.dlazka.cz 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 520/26, Přerov
Papírohrátky pro děti a (pra)rodiče online – velikonoční tvo-
ření, kdy si (pra) rodiče s dětmi mohou vyzvednout tvořivé balíč-
ky s materiálem v RC Sluníčko ve dnech 12. 3., 9:30–12:00 a 13. 3., 
14:00–16:00. Na našich facebookových stránkách @rcslunickopre-
rov budou k dispozici videa s návody na tvoření od 15. března.
Velikonoční cesta za zajíčkem – park Michalov s úkoly pro děti 
s (pra) rodiči, individuální procházka pro rodiny. Termín: 29. 3. – 
5. 4., čas: 10:00–16:00, začátek trasy: vstup do Michalova od Bistra 
u Králíčka a následujte zajíčky. Vstup zdarma. Za vyřešení tajenky 
čeká na děti sladká odměna od zajíčka. Odměnu si můžete vy-
zvednout ve výdejním okénku restaurace: Restaurant Michalov, 
po–pá 10:00–16:00. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
3., 17. a 31.3. Odborná poradna a kancelář, 15:00–18:00

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při pěkném počasí a při jasné ob-
loze v březnu od 20:00, v dubnu od 22:00. V případě mimořádných 
úkazů budou informace o pozorování zveřejněny na webu www.
hvezdarna-prerov.cz 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
Kalendář s informacemi o akcích je uveřejněn na webových strán-
kách Výstaviště Přerov: www.vystavisteprerov.cz 

 BAZÉN PŘEROV 
Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění 
COVID-19 a v souvislosti s vládními omezeními, nemůžeme zveřej-
nit provozní dobu pro měsíc březen 2021. Sledujte proto průběžně 
naše internetové stránky www.sportoviste-prerov.cz.

KINO HVĚZDA
Aktuální informace najdete na webových stránkách a sociálních 
sítích kina Hvězda. 


