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Medvěd, stárek se stárkou, slamák, vod-
níci, smrtka – to je jen malý výčet masek,
které projdou v sobotu 26. února ulicemi
Přerova při masopustním průvodu. Oblí-
bená tradice, kterou každoročně organi-
zuje spolek Cukrle a Folklorní soubor
Haná, se vrací po roční „covidové“ pauze. 
Masopust už tradičně začíná předáním
práva nad městem, bez něj by totiž masky
nesměly do ulic vůbec vyjít. „Průvod vyrazí
z náměstí TGM v sobotu 26. února v devět
hodin. Masopustní chasa ale nejprve pri-
mátorovi musí slíbit, že bude právo nad
městem hlídat, dodržovat pořádek a tres-
tat každou neposlušnost. Teprve pak jí
předá symbolické masopustní právo,“ při-
pomněla členka souboru Haná Magda
Barboříková průběh tradice. Primátor Petr

Měřínský se na masopustní veselici už
těší. „Role rychtáře, samozřejmě v patřič-
ném kroji, se zhostím teprve podruhé.
V loňském roce se bohužel průvod konat
nemohl. Pro účastníky maškarního prů-
vodu bude připraveno na šest set kusů
ořechových a tvarohových svatebních
koláčků. Na zahřátí budeme nalévat sta-
rorežnou,“ vyjmenoval primátor. Kolem
stovky koláčků a slivovici si s sebou ponese
i masopustní chasa. U medvěda si děti
budou moci zase vyprosit bonbony. 
Masky se pak vydají na obchůzku městem
– jejich trasa povede po Kratochvílově
ulici se zastávkou na faře, dál Jiráskovou,
Wilsonovou, přes Pivovarskou k Muzeu
Komenského a končit se bude na Katovně.
Po cestě se budou zastavovat v jednotli-

vých obchůdcích, aby si zatancovaly
a vyprosily něco dobrého na zub. „Ti, kteří
chtějí zůstat po celý rok zdraví, by měli
přeskočit přes smrtčinu kosu. Snad mě
lidé přijmou dobře, i když jsem to teď tak
‚kosila‘. Snad mě nevyženou,“ podotkla
Magda Barboříková, která právě v kos-
týmu smrtky chodívá rok co rok. Chybět
nebude ani slamák, už zmíněný medvěd
i s medvědářem, kůň, bába s nůší, pošťák,
policajt, myslivec, řezník či víla. „I letos
dorazí cikán s cikánkou či bába s dědkem,

do průvodu se vrátí i Žid či markytánka.
Někteří jsou kreativní a chtějí mít každý
rok jinou masku. V minulosti tak v prů-
vodu pochodoval i kolibřík, prasátko nebo
elf. V čem vyrazí tentokrát, bude překva-
pením,“ nechtěla prozradit Barboříková.
V maskách jsou vítaní i všichni Přerované
– malí i velcí. „Přijde i muzika – účast
nám přislíbili Okybačovci. Budeme rádi,
když dorazí i přerovští muzikanti a přidají
se. Určitě bude veselo,“ dodala Magda
Barboříková. (red) 

Stárek v podání Tomáše Barboříka z Folklorního souboru Haná slibuje primátorovi
Petru Měřínskému, že bude během masopustu dohlížet na dodržování pořádku.

Foto: Město Přerov

Pište, malujte, fantazírujte. Město vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

„Výtvarná soutěž pro děti z mateřských
škol a prvního stupně základních škol je
na téma: Čím chci být, až budu dospě-
lý… Žáci druhého stupně základních škol
a studenti středních škol budou vymýšlet
literární příběhy na téma: Píše se rok
2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do

Přerova… A soutěž pro všechny od 18
let se ponese v duchu: Moje vzpomínky
na školní léta, na učitele, spolužáky,
radosti, strasti i trapasy, které mě potkaly
při studiu...“, shrnul náměstek pro škol-
ství Petr Kouba, který nad soutěží převzal
záštitu.

Masopust či lidově fašank, vodění medvěda, ostatky nebo končiny je tradiční
svátek, který našim předkům zvěstoval 40denní půst před Velikonocemi. Jeho
součástí je obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnici či ulice města.
Typickou masopustní pochoutkou jsou koblihy nebo Boží milosti.

Radní Michal Zácha nabízí maškarám režnou na zahřátí. Letos si účastníci masopustního
průvodu budou moci pochutnat také na 600 tvarohových a ořechových koláčcích.

Foto: Město Přerov

Přerovské listy jsou k dispozici už od 25. ledna na www.prerov.eu a v Mobilním rozhlase. 

Přerovské ulice roztančí masopustní průvod

V pondělí 28. března uplyne 430 let od narození Jana Amose Komenského.
Město se rozhodlo při této příležitosti vyhlásit literární a výtvarnou
soutěž pro malé i velké Přerovany – práce od účastníků budou přijímány
od 1. února do 1. dubna. 

Přerov je hrdý na Komenského
Jméno Jana Amose Komenského je neod-
myslitelně spjato s Přerovem. „Učitel náro-
dů, jak se Komenskému přezdívá, zde
nejprve v letech 1608 až 1611 studoval
na vyšší latinské bratrské škole. Po vyso-
koškolských studiích v Německu se do Pře-
rova vrátil a stal se představeným přerovské
školy, kde byl před lety sám žákem. Právě
v Přerově poprvé vyzkoušel své novátorské
pedagogické postupy. Zde se také oženil
se svou první ženou Magdalenou Vizov-

skou,“ připomněl archeolog Muzea Ko-
menského Zdeněk Schenk. Právě zdejší
muzeum, které v názvu nese jméno slav-
ného pedagoga, se může pyšnit prvním
vydáním jeho díla Škola hrou. „V letech
2012 a 2013 jsme v lokalitě Na Marku na
levém břehu řeky Bečvy odhalili základy
bratrského sboru a domu se školou, kde
Komenský studoval a posléze učil. Na tom-
to místě vznikl v roce 2016 i Památník Jed-
noty bratrské,“ doplnil Schenk. (red) 
Podmínky soutěží naleznete na straně 3.  
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Odtahy aut jsou dražší

Odtahy nevhodně zaparkovaných aut
z ulic Přerova se jejich majitelům v letoš-
ním roce o něco prodraží. V posledních
třech letech platili za odtah 1815 korun,
v roce 2022 dají za stejnou službu 2000
korun. Změnu schválili v lednu
radní. Jestliže řidič nechá vozidlo na mís-
tě, kde nesmí parkovat, dostane od měst-
ské policie takzvanou botičku a k ní
vyrozumění, že má 30 dnů na to, aby
požádal o její odstranění. Když na něj
nereflektuje, přijede odtahový vůz tech-
nických služeb a odveze vozidlo na
záchytné parkoviště, které se nachází
v Předmostí. „Řidič pak znovu dostane
výzvu, aby věděl, kde své auto má a kde
si ho může vyzvednout. Když ani na ni
nereaguje, předáme danou věc k řešení
advokátní kanceláři a majiteli se celá
záležitost ještě prodraží. Nakonec se
taková laxnost může dostat až k soudu,“
nastínil radní Michal Zácha. Vzpomněl,
že v roce 2021 bylo za těchto podmínek
provedeno 14 odtahů, z toho 11 bylo
z magistrátu nakonec posláno k řešení
do advokátní kanceláře. Podrobné infor-
mace o odtažených vozidlech včetně
jejich typu, SPZ, dne, času a místa odtahu
je možné nalézt na webových stránkách
prerov.eu.

Vyloupená pokladnička

Nepříjemné překvapení čekalo 4. ledna
na úředníky přerovského magistrátu při
otevírání kasičky, v níž byla uložena vánoč-
ní sbírka. Pokladnička, do které od začátku
adventu Přerované vhazovali peníze na
dobročinné účely, byla poničena – boční
sklo neznámý pachatel vylomil a s největší
pravděpodobností si přivlastnil část peněz.
I přesto ale byl v kasičce dosud největší
výtěžek za dobu její existence – částka
lehce přesahující 30 tisíc korun. Jak
potvrdil záznam z bezpečnostních kamer
městské policie, do pokladničky se zloděj
vloupal před čtvrtou ráno právě v den, kdy
měla být otevřená. „To, že se to stalo kou-
sek od naší budovy, strážníky notně roz-
trpčilo. Jak z lidského hlediska – že je
někdo tak bezskrupulózní a okrade
potřebné, tak z profesního,“ podotkl

zástupce ředitele Městské policie Přerov
Miroslav Komínek. Náměstek primátora
Petr Kouba, který má na starosti sociální
oblast, doplnil: „Jsem v šoku z toho, že si
někdo dovolil takhle zneuctít sbírku, v rám-
ci které lidé přispívali mobilnímu hospici
Strom života, jehož pracovníci se starají
o umírající. V pokladničce zůstalo 30 tisíc
396 korun – kolik tam bylo před poško-
zením, to netušíme.“ Peníze mají putovat
na nákup dýchacích přístrojů – takzvaných
kyslíkových koncentrátorů. „Ty jsou pro
naše klienty důležité, zvláště v dnešní době
covidu,“ uvedl už dříve Stanislav Tvrdoň
ze Stromu života. Případem se zabývá Poli-
cie ČR.

Aktualizace hlukové vyhlášky

Kdo chce v Přerově a jeho místních částech
rušit noční klid třeba venkovní zábavou
nebo koncertem, musí to do konce února
oznámit městu. Zajistí si tím výjimku
a může i po desáté hodině večerní pokra-
čovat v započaté zábavě. Tato ohlašovací
povinnost se týká pořadatelů venkovních
akcí. Hluková vyhláška platí v Přerově už
pět let. Za tu dobu si organizátoři zvykli,
že když chtějí protáhnout svou akci třeba
až do šesté hodiny ranní, musejí požádat
zastupitele o povolení. „V žádosti o výjim-
ku z doby nočního klidu je třeba uvést
název akce, termín a místo konání, před-
pokládaný počet účastníků, význam akce
a vymezení doby konání akce – tedy do
kdy žádají o výjimku z doby nočního kli-
du,“ nastínila právnička města Jana Hru-
bá. Připomněla, že se nemůže jednat
o žádnou soukromou oslavu – třeba naro-
zenin nebo svatby – ale musí jít o pravi-
delné, významné a opakující se akce,
například hudební festivaly, pivní slavnosti,
velké sportovní akce či hodové zábavy.
Výjimky, odsouhlasené zastupiteli města,
bývají před konáním akce vždy uveřejněny
na úřední desce a na webových stránkách
města, kde se s nimi může každý seznámit.
Žádosti je možno směřovat na adresu
magistrátu se sídlem v Bratrské ulici 34.

První byl Dominik 

První přerovský občánek si letos dal načas.
Stal se jím Dominik Mirga, který se narodil

v neděli 2. ledna před půl druhou hodinou
ráno v přerovské porodnici. Chlapeček po
porodu měřil 49 centimetrů a vážil 3 400
gramů. „Maminka přijela do porodnice
z přerovské místní části Dluhonice, malý
Dominik je jejím prvním dítětem,“ podotkl
mluvčí nemocnice Adam Knesl. Z Přerov-
ska – z Radslavic – je i první miminko celé-
ho Olomouckého kraje. Holčička se
jmenuje Eliška a přišla na svět ve Fakultní
nemocnici Olomouc na Nový rok krátce
po půl páté ráno. Děvčátko vážilo 3 240
gramů a měřilo stejně jako Dominik 49
centimetrů. 

Magické datum pro sňatky

Dva magické, nebo možná jen číselně zají-
mavé termíny zaujaly přerovské zájemce
o svatbu. „V letošním roce jsme zazna-
menali zvýšený zájem o termíny 22. 1.
2022 a 22. 2. 2022, i když obecně bývá
nejvíce sňatků uzavřeno od dubna do
září,“ potvrdila vedoucí matriky Marta
Dostalová. Radní města už v září odsou-
hlasili čtyřiačtyřicet oficiálních termínů
a svatebních míst pro rok 2022 – v Přerově
jsou těmito místy zámecká síň na Horním
náměstí 1 a městský park Michalov. „Ter-
míny sňatků byly vybrány tak, aby v daných
místech nedošlo ke kolizi s naplánovanými
akcemi a snoubenci i svatebčané se nemu-
seli kvůli tomu potýkat s problémy. Víme
například, že letos se má sanovat vlhké
zdivo na nádvoří a v suterénních prosto-
rách zámku – máme přislíbeno, že práce
by měly být směřovány do mezer mezi
obřady, aby neměly vliv na svatby ve schvá-
lených termínech,“ podotkla Jitka Koči-
cová z přerovského magistrátu.
Připomněla i to, že zhruba deset párů kaž-
dý rok chce oddat mimo stanovené dny
a najdou si v rámci správního obvodu i jiné
lokality pro své „ano“. „V Přerově platí,
že kdo chce vstoupit do manželství na
zámku, neplatí žádný poplatek – na všech
ostatních místech uhradí snoubenci jed-
norázově tisíc korun,“ doplnila matrikářka
Marta Dostalová.

Úřední doba matriky

Z provozních důvodů se až do odvolání
mění úřední hodiny pracoviště matriky,
která sídlí na Horním náměstí 10. Zatímco
dosud bylo pro veřejnost otevřeno od
pondělí do středy, nově jsou úřední hodiny
stanoveny takto: pondělí 8.00–11.30,
12.30–17.00 hodin a středa 8.00–11.30,
12.30–17.00 hodin. V případě potřeby lze
pracovnice matriky kontaktovat telefonicky
na čísle: 727 833 259. 

Olda, maskot olympiády

Město Přerov se stane, stejně jako několik
dalších měst vOlomouckém kraji, dějištěm
X. letní olympiády dětí amládeže. VMěstské
sportovní hale se uskuteční závody ve spor-
tovní střelbě, hrát se zde bude badminton,
v Žeravicích házená. Své jméno už dostal
imaskot olympiády. „Veřejnost nám zaslala
spoustu skvělých nápadů na to, jak orla –
maskota Olympiády dětí amládeže, pojme-
novat. Nakonec zvítězil Olda. Všem lidem,
kteří se do výběru jména maskota zapojili,
moc děkuji,“ uvedl náměstek Olomoucké-
ho kraje pro oblast sportu Michal Zácha.
Jak doplnil, pořadatelé už také spustili
náborovou kampaň pro dobrovolníky, kteří
pomohou se zajištěním akce. Celkem se
hledá 150 dospělých. „Dobrovolníci se
mohou hlásit na celou dobu konání akce,
tedy na pět dní od 26. do 30. června, nebo
minimálně na tři dny. Dostanou dobrovol-
nické oblečení – tričko, kšiltovku a lehkou
bundu proti dešti, zajištěný mají pitný režim
astravu,“ doplnil koordinátor dobrovolníků
Filip Pastuszek. Podrobnosti jsou na webu
odm.olympijskytym.cz.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 28. února ve 14 hodin ve velkém sále
Městského domu na náměstí T. G. Masaryka. Přímý přenos z jednání mohou zájemci
sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov. (red)

Zastupitelé se sejdou 28. února v Měšťáku

V pátek 11. února v 11 hodin si zástupci města připomenou slavného přerovského
rodáka Františka Rasche. Známý vůdce vzpoury námořníků v boce Kotorské byl po
jejím potlačení právě v tento den v roce 1918 popraven. Výročí jeho smrti si radní
připomenou tichou vzpomínkou apoložením květin upamátníku na náměstí Františka
Rasche. (red)

Připomínka výročí úmrtí Františka Rasche
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V naší rubrice „Víc hlav víc
ví“ se zaměřujeme na otázky

či tvrzení, které se objevují v přerovských
FB skupinách. Zároveň vyzýváme čtenáře
– narazíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti
máte pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe
jako printscreen. Tématem, které v sou-
časné době hýbe celou společností a je
zřejmě také nejvíce opředeno řadou hoaxů
a dezinformací, je bezesporu onemocnění
COVID. Dostali jsme od čtenáře k prověření
následující tvrzení, které se objevilo v jedné
diskuzní skupině.
Lucie VT (FB skupina Přerovská
Drbna): Lékař, který zavede pacienta
do systému, že nesmí být očkovaný
z nějakých důvodů, především zdra-
votních, dostane raport od SÚKL, že
pokud bude pacient léčen v nemoc-
nici na COVID, veškeré náklady hradí
dotyčný LÉKAŘ. Diskutujícím tvrdila,
že je to její osobní zkušenost. 
Tisková mluvčí Státního ústavu pro kon-
trolu léčiv Klára Brunclíková vysvětluje:
„Zmiňovaná informace se nezakládá na
pravdě. Úhrada výkonů nemocniční péče

totiž není v kompetenci Státního ústavu
pro kontrolu léčiv. Obecně lze říci, že zdra-
votní péče za hospitalizovaného pacienta
je hrazena právě zdravotními pojišťovna-
mi, rozhodně ne lékařem a to ani pro paci-
enty léčené s onemocněním covid-19.“
Proč asi tato fáma vznikla, doplňuje tis-
ková mluvčí Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny Viktorie Plívová: „Tyto informace
jsou skutečně nepravdivé. Pro vysvětlenou:
každý pacient, i ten neočkovaný, má podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění
právo na hrazenou léčbu z veřejného zdra-
votního pojištění. Praktický lékař zadává
do systému ISIN informaci o tom, že ze
zdravotních důvodů nemůže být pacient
očkován, aby měl nárok na bezplatné tes-
tování.“
Slova potvrzuje i praktický lékař MUDr.Vla-
dimír Vosmanský: „Léčba je všem paci-
entům hrazena ze zdravotního pojištění.
Bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očko-
vaní. Praktický lékař žádné náklady na
léčbu nehradí. Jedná se o úsměvný
nesmysl a lidé nesmějí věřit všemu, co se
píše na internetu a facebooku.“ (red)

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví
„Za pacienta, který nemůže být očkovaný, platí léčbu lékař. Je to moje
osobní zkušenost,“ tvrdila diskutující. Hloupost, shodli se oslovení

Parovody se staly minulostí, pod zemí jsou horkovody.
Přinesou vyšší účinnost a také nižší náklady na palivo

„Hlavním důvodem výměny parovodního
potrubí za horkovodní bylo zvýšení účin-
nosti a spolehlivosti soustavy a úspory
energie. Nová horkovodní soustava je efek-
tivnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Celkem společnost Veolia vyměnila potrubí
o délce 22 kilometrů a celkové investice
činily téměř 400 milionů korun,“ vysvětlila
Marcela Dvořáková z Veolie ČR. Rekon-
strukce byla rozdělena do čtyř etap – první
přišly na řadu ulice Tovačovská, Kojetínská,
Husova aTovární, v následujícím roce Velké
Novosady, Polní, nábřeží Dr. E. Beneše
a Kopaniny, v roce 2020 se kopalo v Palac-
kého a Komenského ulici, jako poslední
probíhala výměna parní soustavy v ulicích
Čechova, Šířava aTovární. Stavební práce
přitom probíhaly po částech tak, aby se

minimalizovaly dopady na život Přerovanů.
„Dohodli jsme se s Veolií, že práce budou
rozfázovány, aby nebyly nutné úplné uza-
vírky silnic. Řidiči ale museli počítat s men-
ším počtem míst k parkování v jednotlivých
lokalitách, občas i s jednosměrným či kyva-
dlovým provozem či krátkodobými uzavír-
kami při provádění finálních úprav. Dopravu
v Přerově rekonstrukce ale významně
neomezila,“ pochvaloval si radní pro
dopravu Tomáš Navrátil. Stavební práce
neovlivnily ani dodávku tepla či teplé vody.
„Rekonstrukce probíhala tak, aby měla
minimální dopad na odběratele rekon-
struované soustavy, příprava teplé vody
dotčeným odběratelům byla zajištěna for-
mou náhradních zdrojů tepla,“ dodala
Marcela Dvořáková. 

Výměna na horkovod podle ní přinese
zejména vyšší spolehlivost, nižší teplotní
ztráty, vyšší účinnost a tím i nižší náklady
na palivo. Rozhodně nezanedbatelný je
i vliv na životní prostředí. „Úspory pri-

mární energie dosáhly po dokončení pro-
jektu objemu 145 tisíc GJ za rok. Množství
emisí se ročně snížilo o 10 800 tun CO2

oproti výchozímu stavu,“ uzavřela Dvo-
řáková. (red)

V loňském roce proběhla výměna parní soustavy také v ulici Čechova – v těsné blízkosti
kina Hvězda. Foto: Martin Cín

■ Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ na téma: Čím chci být, až
budu dospělý… Děti mohou jakoukoliv formou ztvárnit na papír o velikosti A3
či A4 své vysněné povolání – kde by chtěly pracovat, až jednou opustí školní
lavice. Práce je možno odevzdat od 1. února do 1. dubna na recepci Kanceláře
primátora, náměstí TGM 2. 

■ Literární soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol na téma: Píše
se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova… Forma literárního
zpracování může být libovolná, fantazii se meze nekladou – ba právě naopak,
otevřená fantazie se od účastníků očekává. Písemné práce (maximálně dvě
stránky textu) mohou mladí literáti posílat od 1. února do 1. dubna na
e-mailovou adresu: lenka.chalupova@prerov.eu, nebo odevzdat na recepci
Kanceláře primátora. 

■ Literární soutěž pro všechny od 18 let na téma: Moje vzpomínky na školní
léta, na učitele, spolužáky, radosti, strasti i trapasy, které mě potkaly
při studiu… Forma literárního zpracování může být libovolná. Písemné práce
(maximálně dvě stránky textu) mohou účastníci posílat od 1. února do 1. dubna
na e-mailovou adresu: lenka.chalupova@prerov.eu, nebo odevzdat na recepci
Kanceláře primátora.

Všechny práce musejí být vždy označeny jménem a příjmením soutěžícího, dále musí
být uveden věk a kontakt (e-mailová adresa, telefon). U výtvarných prací na zadní
straně je žádoucí popisek, o jaké zaměstnání se konkrétně jedná. Odborná porota
vybere a ocení věcnými cenami 3 práce z každé kategorie. Oceněné práce budou
následně zveřejněny i na webových stránkách města, popřípadě v Přerovských listech.

Vyhodnocení soutěží: V průběhu dubna

Porota výtvarné soutěže: Petr Kouba – náměstek primátora, Jana Pivodová – pra-
covnice marketingu města, Zuzana Fárková – pedagožka ZŠ Želatovská, Zuzana Paštr-
náková – pedagožka ZŠ JAK Předmostí, Simona Válková – pedagožka ZŠ Trávník

Porota literární soutěže: Petr Kouba, náměstek primátora, Lenka Chalupová –
tisková mluvčí města, Edita Hausnerová – ředitelka Městské knihovny v Přerově, Anna
Vojzolová – redaktorka Přerovských listů, Richard Kapustka – šéfredaktor TV Přerov.

Díla přihlášená do soutěže se nebudou vracet a bude možné je použít pro propagační
účely města. (red)

Literární a výtvarná soutěž pro malé i velké Přerovany
k 430. výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592)

Čtyři roky probíhala v přerovských ulicích rozsáhlá výměna parovodů na horkovody. Akce, která byla největší rekonstrukcí tohoto typu, začala v roce
2018 a skončila na konci loňského roku. Během výstavby musely být vykáceny dva stromy, které se nacházely v trase rekonstruovaných rozvodů.
Veolia za ně vysadila 19 stromů nových – lípy, platany, duby a habry. 
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Útulek slouží zatoulaným zvířatům už čtvrt století
Přerovský útulek pro zatoulaná zvířata funguje při Technických službách města Přerova od 1. února roku 1997. Za tu dobu prošly rukama jeho pracovníků
stovky psů a koček. Některá zvířata si odtud vyzvednou jejich majitelé, některá brzy najdou nové páníčky, jiná tu žijí i několik let. 

Současná vedoucí Gabriela Navrátilová
pracuje v útulku už deset let, ve výběru
práce měla jasno – chtěla pomáhat zví-
řatům. „Práce v útulku obnáší zejména
péči o zvířata, krmení, úklid, asistenci při
veterinárním ošetření. Zajišťujeme i odchyt
toulavých koček a psů ve městě. Samo-
zřejmě se zvířaty ale pracujeme i na jejich
socializaci, učíme psy chodit na vodítku,
s náhubkem,“ popsala náplň práce pra-
covníků v útulku Gabriela Navrátilová.
U některých zvířat je to ale prý velmi obtíž-
né. „Měli jsme tu například osmiletého
pejska, který v životě neviděl vodítko. Byli
tu i psi, se kterými jsme museli pracovat
i více než půl roku, než s námi začali komu-
nikovat,“ vysvětlila Navrátilová. 

Největší zájem mezi pěstouny je podle ní
tradičně o mláďata a mladé psy a kočky
do jednoho roku, roli hraje i jejich vzrůst
– větší šanci najít nového pána mají malí
psi. „Každý pes u nás musí zůstat po dobu
čtrnácti dnů v karanténě – během této
doby je zbavený vnějších i vnitřních para-
zitů, prohlédnutý veterinářem, pokud
nemá čip, je i načipovaný. Výjimku mají
jen zatoulaná zvířata, pro která si přijde
jejich majitel,“ podotkla Navrátilová. 
Potíže s hledáním nových páníčků mají
i kočky. „Jejich počet totiž stále stoupá, ale
zájem oně se snižuje. Když jsem nastoupila,
měli jsme tu zhruba čtyřicet koček. Za uply-
nulý rok už naším útulkem prošla osmde-
sátka koček a na sedmdesát psů. Obecně

v Přerově je velký problém s toulavými koč-
kami. Velké množství jich žije kolem Kai-
narovy ulice av Předmostí,“ sdělila vedoucí
útulku. Tyto kočky pracovníci útulku postup-
ně odchytávají, nechají vykastrovat a znovu
pouštějí na svobodu. „Většinou jsou to
totiž kočky, které jsou zvyklé žít venku,
nemají vztah k lidem, bojí se jich a jsou vůči
nim agresivní. Byl by to pro ně obrovský
stres, kdybychom je zavřeli tady do klece.
Jejich socializace je téměř nemožná,“
doplnila Navrátilová. V současné době má
útulek k dispozici 24 kotců, v kterém mohou
být až dva psi současně. U koček je to indi-
viduální, záleží na tom, zda se snesou, maxi-
mální počet je kolem 45. 
Lidé, kteří by chtěli zvířatům žijícím v útulku
přilepšit, mohou přinést různé psí i kočičí
pamlsky, kousací kosti, kapsičky, konzervy
nebo kočkolit. Stále potřebné jsou staré
deky, ručníky, prostěradla. „Vítáme každou
pomoc, dárci by nám ale měli raději pře-
dem zavolat, rádi jim poradíme, co zrovna
potřebujeme, či na kterou značku granulí
jsou zvířata zvyklá a nedělá jim potíže,“
uzavřela vedoucí útulku Gabriela Navrá-
tilová. 
V současné době v útulku pobývá 20 psů
a 30 koček, prohlédnout si je zájemci
mohou na adrese: Přerov – I Město 3187
mezi zahrádkářskou kolonií a Předmos-

tím. Podmínkou předání zvířete do pěs-
tounské péče je podepsání předávacího
protokolu, nový majitel musí být starší
18 let, mít platný občanský průkaz,
s sebou si pak musí přinést obojek a vodít-
ko, případně i náhubek pro psa, na převoz
koček je vhodná k tomu určená přeprav-
ka. U některých zvířat musejí budoucí
páníčci počítat s tím, že za ním budou
muset přijít na návštěvu i vícekrát, u jiných
stačí jednou.  Adopční poplatek činí u psa
šest set korun, za kastrovanou kočku lidé
zaplatí pět set, za nekastrovanou tři sta
korun, v tom případě pak kastraci musí
zajistit nový páníček.

Silvie Krčmová a Chuck

Chuck byl můj vánoční dárek od manžela.
Před dvanácti lety vyrazil 23. prosince do
přerovského útulku – Chuck, který se pří-
mo v něm 15. listopadu před dvanácti lety
narodil, byl tehdy maličké štěňátko, které
se k němu hned rozběhlo a zakouslo se
mu do tkaničky. Takže bylo jasno. Oba
jsme si ho zamilovali. Chuck je vlastně
naše první chlupaté dítě. Později se nám
narodili dva synové, Chuck sice na ně zpo-
čátku trochu žárlil, ale nakonec se z nich
stali perfektní parťáci. Bereme ho všude
s sebou, i na dovolené, takže s námi pro-
jezdil celou Českou republiku, Šumavu,
Krkonoše a byl s námi například i u Bala-
tonu. Má i svůj vlastní cestovní pas. Na
útulkového pejska je tedy dost zcestovalý.
Teď už je ale přeci jenom starší, takže když
někam vyrážíme, zůstává u babičky ve
Vlkoši. 

Elena Grambličková a Rubik

Já jsem takový zachránce opuštěných
zvířat – z útulku jsem si pořídila kočičku
i pejska, měli jsme doma i jednu nale-
zenou kočku. První jsme si pořídili kočič-
ku Tiťu, už tehdy měla pět let. Protože
máme domek, měla přístup ven i dovnitř
a moc ráda se vyhřívala na sluníčku na
zídce. Jednou šla kolem paní s manželem
a zazvonili na nás, že je to asi jejich koč-
ka. Když ale viděli, že se u nás má dobře,
nechali nám ji, ale chodívali se na ni
dívat. Umřela, když jí bylo patnáct let.
Na internetu jsem si pak vyhlídla většího
staršího pejska, ale nakonec jsem si na
radu paní vedoucí vybrala jiného. Bylo
to před dvanácti lety přesně na Štědrý
den. Dali jsme mu jméno Rubik a máme
ho dodnes. Stejně jako kočička má přís-
tup ven i domů. Teď je ale raději doma,
je to už starší pán. 

Michaela Ryan-Prášilová a Fifinka

Před čtyřmi lety jsme se dcerou rozhodly,
že bychom rády v naší domácnosti přivítaly
koťátko. V té době jsme měly už dvě kočičky
z jiného útulku a rozhodly jsme se, že ten-
tokrát zkusíme přerovský útulek. Na inter-
netových stránkách jsme si vybraly krásné
mourovaté koťátko se jménem Fifinka.
Hned druhý den jsme zajely do útulku,
zaplatily adopční poplatek a odvezly si
Fifinku domů. První den byla trochu ustra-
šená, ale každým dalším dnem se více akli-
matizovala. S ostatními kočkami se rychle
skamarádila a do dnešního dne je u nás
spokojená. Nejraději spinká na okně
v pokojíčku mé dcery. Fifinkou ale náš kon-
takt s útulkem neskončil. Před dvěma lety
jsem se rozhodla v mojí firmě uspořádat
vánoční sbírku pro přerovský útulek, která
byla velmi úspěšná. Byl to hřejivý pocit
takto pomoci zvířátkům bez domova.

Leona Malátková a Chip

V mládí mi rodiče nechtěli dovolit žádné
zvířátko doma, protože jsme hodně ces-
tovali. Už nějakou dobu jsem proto pře-
mýšlela, že si pořídíme domů kočku. Když
jsem pak seděla v čekárně u lékaře, blikl
na mě na facebooku příspěvek z přerov-
ského útulku, kde byl krásný rezavý
kocourek Chip. Hned jsem ho ukázala
synovi a byl nadšený. Když jsem zjistila,
že je stále volný, zajeli jsme se na něj
podívat a rovnou s ním odjeli domů. Byl
už vykastrovaný, naučený na záchod,
nebyl žádný problém. Bydlí s námi v rodin-
ném domku, má přístup ven. Je to skvělý
lovec myší. Miluje, když pracuju na
zahrádce, usadí se kousek ode mne
a pozoruje mě. Když přijdu domů z práce,
hned mě běží přivítat jako pejsek. Nerad
se chová v náručí, ale rád se přijde sám
pomazlit, když má náladu. (red)

Vedoucí útulku Gabriela Navrátilová
s osmiletým německým ovčákem Musta-
fou. Foto: Anna Vojzolová

Mezi odloženci našli svého zvířecího kamaráda. Díky nim mají psi a kočky nový domov

„Zřejmě v dubnu zorganizujeme v útulku k jeho 25. výročí den otevřených dveří a zají-
mavou soutěž. Vše zveřejníme včas na sociálních sítích," prozradil technicko-provozní
náměstek Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek. Foto: Anna Vojzolová
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Ohlašovna
■ 41 642 občanů má v současné době

v Přerově trvalé bydliště. 

Matrika
■ 374 Přerovanů se narodilo,

■ 607 Přerovanů zemřelo,
■ 788 lidí se odstěhovalo,
■ 563 osob se přistěhovalo,
■ 26 přerovských občanů si změnilo své

příjmení – důvody byly různé, ženy po
rozvodu požádaly o změnu příjmení
zpět na jejich rodné, některým se jejich
příjmení nezamlouvalo.

Sňatky

■ 143 párů si řeklo v Přerově své „ano“.
Největší zájem byl o uzavření sňatku
ve slavnostní síni přerovského zámku,
v parku Michalov bylo oddáno 7 párů,
3 manželství byla uzavřena na zahradě
restaurace U Aničky, jedno ve spor-
tovním areálu v Kozlovicích, jedno ve
Věžkách, dvě ve Výklekách, jedno
v Tučíně – v altánku uprostřed místní-
ho rybníka. 

Přerovská porodnice
■ 816 dětí – z toho 435 holčiček a 381

chlapečků se narodilo v porodnici
v Přerově, nejčastější jména byla Eliš-
ka, Amálie, Jakub, Matyáš,

■ 86 dětí – nejvíce novorozeňat se za uply-
nulý rok narodilo v měsíci červenci,

■ 1 200 g vážilo nejmenší narozené
miminko, 4 860 g to největší.

Investice
■ 101,59 milionů korun šlo na investice.

Opravy a stavba vozovek, chodníků
■ 6 454 m2 se v Přerově opravilo silnic, 
■ 3 196 m2 účelových komunikací (na-

příklad na parkovištích) bylo oprave-
no,

■ 8 962,5 m2 chodníků bylo zrekon-
struováno,

■ 774 m2 cyklostezek bylo vybudováno
– tou nejdelší je cyklostezka, která

propojí Předmostí až s ulicí Komen-
ského,

■ 816 m2 stezky pro pěší u Kauflandu
bylo postaveno,

■ 358 milionů korun stála největší loň-
ská dopravní stavba – mimoúrovňová
křižovatka v Předmostí – vybudována
byla estakáda přes železniční koridor,
okružní křižovatka u prodejny Lidl
a rozšířena ulice Polní. Stavbu platilo
ŘSD, finančně se na ní podílelo i měs-
to,

■ 826 metrů bude dlouhý „průpich“,
jehož stavba byla zahájena v březnu
roku 2021. Začíná na křižovatce ulic
Velké Novosady, Komenského a Koje-
tínská, protne areál někdejší továrny
Juta a podél autobusového nádraží
se napojí na ulici Tovární. Stavba by
měla skončit letos v listopadu. 

Zeleň

■ 532 stromů bylo vysazeno na území
města včetně jeho místních částí,

■ 188 stromů muselo být vykáceno –
nejčastěji z důvodu špatného stavu,
některé musely ustoupit stavebním
pracím,

■ 592 m2 cibulovin bylo vysazeno v par-
ku Michalov, v parku Plovárna, v uli-
cích 17. listopadu a Želatovská,

■ 300 kusů letniček vytvořilo nový roz-
kvetlý záhon v ulici Palackého,

■ 6 nových nádob osázených dvoulet-
kami přibylo na náměstí TGM a před
Přerovankou,

Přerov v číslech přináší i srovnání. Tak třeba 532 vysázených stromů za 188 vykácených 

inzerce

■ 270 m2 na hřbitově, 440 m2 před hřbi-
tovem v Předmostí a 100 m2 před Pře-
rovankou zabrala nová plošná keřová
a trvalková výsadba.

Stavební úřad
■ 3 245 žádostí podali lidé v průběhu

roku na odbor Stavebního úřadu
a životní prostředí přerovského magi-
strátu,

■ 142 stavebních povolení, 181 územ-
ních souhlasů, 133 souhlasů s dělením
nebo scelováním pozemků, 95 územ-
ních rozhodnutí o umístění stavby,
využití území a dělení nebo scelování
pozemků, 71 společných územních
souhlasů a souhlasů s provedením
ohlášeného stavebního záměru, 134
společných povolení (pro umístění
a provedení stavby) a 31 ohlášení
stavby vydal celkem za minulý rok
obecný stavební úřad v Přerově.

Ztráty a nálezy
■ 245 nálezů zaevidovali pracovníci

magistrátu – 106 z nich bylo vráceno
zpět majitelům, v případě ztracených
dokladů pak institucím, které je vydaly.
Nejčastěji lidé ztráceli peněženky
s doklady, svazky klíčů, mobilní tele-
fony různých značek, registrační znač-
ky, občanské průkazy, řidičské průkazy,
průkazy na městskou hromadnou
dopravu nebo železniční dráhy a pla-
tební karty. Mezi největší kuriozity
patřila čtyřkolka, dětský automobil či
přenosný gril. 

Stížnosti, petice a žádosti
■ 94 písemných stížností, žádostí a pod-

nětů zaevidovalo oddělení organizační
Kanceláře primátora, 

■ 4 petice přijali pracovníci z Kanceláře
primátora – proti kácení stromů, za
vystěhování problémových občanů,
k omezení rychlosti a zákazu vjezdu
náklaďáků do části ulice Durychova
a za dodržování nočního klidu v Pen-
čicích.

Knihovna
■ 4387 bylo v uplynulém roce registro-

vaných čtenářů – z toho 1 102 dětí,
■ 65 289 bylo návštěv knihovny celkem,
■ 190 745 knih, periodik či her si lidé

vypůjčili,
■ 16 438 knih naučné literatury, 108 908

knih krásné literatury si vypůjčili dospě-
lí,

■ 2 571 knih naučné literatury, 11 768
krásné literatury si vypůjčily děti,

■ 51 060 kusů periodik si vypůjčili čte-
náři celkem,

■ 13 tvořivých dílen zorganizovali pra-
covníci knihovny pro děti.

Psi a kočky
■ 3 640 psů je evidováno na území měs-

ta včetně jeho místních částí,
■ 80 koček a 70 psů prošlo přerovským

útulkem.

Městská policie
■ přes 4000 telefonických oznámení při-

jala v loňském roce Městská policie
Přerov,

■ 90krát poskytli strážníci první pomoc,
■ 50 trestných činů předali k vyřešení

státní policii,
■ 50 injekčních stříkaček, které se pova-

lovaly na veřejném prostranství, stráž-
níci zlikvidovali,

■ přes 200 krádeží řešili v průběhu celé-
ho roku,

■ 1 100 tiráků projíždějících Přerovem
městští policisté zkontrolovali.

Dobrovolní hasiči
■ 50 událostí celkem řešili, 13 z nich

byly neakutní technické pomoci, jed-
nalo se například o čerpání vody
z budov, likvidaci obtížného hmyzu,
odstraňování dřevin, dezinfekci pro-
stor i asistence při kulturních a spor-
tovních akcích,

■ 36krát zasahovali dobrovolní hasiči
z Přerova jako podpůrná jednotka
kolegům z Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. (red)

Jaký byl rok 2021 v Přerově řečí čísel? Kolik má obyvatel? Kolik stromů se vykácelo a kolik zasadilo? Podívejte se na přehled z různých oblastí života.
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IN BLUE: Původně kapela na jeden koncert už hraje s Jaroslavem Wykrentem přes deset let
Přerovskou kapelu IN BLUE znají posluchači jako dvorní hudební doprovod zpěváka Jaroslava Wykrenta. Vznikla před více než deseti lety právě za
tímto účelem – pouze pro jediný koncert v Přerově. Úspěch ale měli muzikanti takový, že společně pokračují dál až do současnosti. Tvoří ji sedm
hudebníků, v čele s jejím zakladatelem Ivanem Němečkem. 

Jak kapela IN BLUE vznikla? 
S Jardou Wykrentem jsem se potkal už
v osmdesátých létech minulého století při
spolupráci s Pirillem, a mnohem později
s kapelou Travellers, se kterou jsme hráli
koncerty pro školy. Baladu „Sáro, Sáro!“,
která původně vznikla pro Travellers, si Jarda
oblíbil. Asi proto mě napadlo postavit pro
něj kapelu se skromným cílem uskutečnit
jeden galakoncert před přerovským publi-
kem v Městském domě. Když jsem se mu
s tím svěřil, rychle jsem zjistil, jak smělý
nápad to byl. Jarda mě nazýval „čertíkem
z krabičky“ a pokušitelem, já jeho „zalezlým
jezevcem“. Po dalších jednáních jsme nako-
nec plán schválili, já sestavil kapelu a Jarda
vytvořil podobu koncertu s názvem Hudební
trojtečka. Ten měl premiéru 12. prosince
2011 v Městském domě. Dnes si uvědomuji,
že kývnutím na spolupráci Jarda prokázal
nemálo odvahy, ale taky vím, že je dnes za
tu moji smělost rád. Ani ve snu nás totiž
nenapadlo, že koncertů proběhne mnohem
více a naše spolupráce potrvá přes deset
let. A jméno kapely IN BLUE? Předložka
v názvu trochu prozrazuje mou ješitnost
zakladatele kapely (pozn. redakce IN tvoří
iniciály Ivana Němečka, proto se také název
píše verzálkami). 

Kdo jsou její členové?
Jardovi jsem slíbil, že kapelu poskládám z nej-
lepších muzikantů, které osobně znám. Proto
jsem oslovil Petra Stojana na klávesy. Petr je
hudebně vzdělaný jazzový pianista avstřícný
pedagog. Jeho rady například ohledně har-
monií písní, jeho muzikantství a ovládání
nástroje jsou pro IN BLUE nenahraditelné.
Petr Vyňuchal je perfektní hráč country na
akustickou kytaru, ale hlavně zlatý aspolehlivý
kamarád. Jeden jazz adruhý country –něko-
ho by napadlo: jeden hot a druhý čehý? Ale
já věděl, že tihle dva Petrové jsou dvě skály
dohromady! Radek Hrůza hrající na bicí
nástroje a Filip Badalík na baskytaru byli v té

době už sehraná rytmika z Travellers. Obou
kamarádů si vážím. Radek je dokonalý, fle-
xibilní spoluhráč. Filip ale kapelu záhy opustil,
a tak post basisty ještě vylepšil můj bratranec
a hudební souputník od puberty, hrající
v kapelách Pirillo, Travellers aMothers Follow
Chairs, Ivo Kolařík. V tom prvním koncertě
nám ještě na varhany Hammond vypomohl
Jarda Vraštil, který v počátcích hodně pomohl
i se zázemím pro zkoušky. Ty první probíhaly
v Olomouci. Jarda Wykrent ovšem vytáhl
„trumf“ nejvyšší, saxofonistu Rudu Březinu.
Na mně zbylo, abych jim to elektrickou kyta-
rou moc nekazil. 

Působíte výhradně jako doprovodná
kapela Jaroslava Wykrenta nebo hra-
jete i bez něj? 
Skoro každý muzikant v naší kapele hraje
i v několika dalších projektech, což je v dnešní
době přirozené. Ale jako IN BLUE bez Jardy
nehrajeme a hrát nebudeme. Jednou nám
bylo nabídnuto doprovázet jiného sólistu
v samostatném programu. Celé to jednání
nám nepřipadalo příliš férové, tak jsme to
nakonec odmítli. V rámci našich koncertů
s Jardou Wykrentem nám bylo potěšením

doprovázet Marii Rottrovou, Jarka Nohavicu,
Petra Němce, Marcelu Urbáškovou a další
sólisty nebo spolupracovat s jedinečnými
muzikanty. Získali jsme cenné muzikantské
zkušenosti i jakýsi bonus v uvědomění, že
nám všem hudba pomáhá žít. Myslím to
obecně a s plnou vážností. To Jardovo pro-
pojení s publikem je nejvíc.

Jaký styl hudby hrajete, kdo skládá,
textuje?
Naše hudba asi nejde žánrově sjednotit.
V repertoáru má místo Jardova bigbítová
a folková minulost a současné písně na ni
navazují. Přestože hudbu skládám já, a je tím
pádem ovlivněna rockem a blues, snažím se
respektovat Jardovu uměleckou kontinuitu.
Na jeho texty vymýšlím melodie, které násled-
ně zpracuji, jak já říkám, v mém „Homeless
studiu U dvou psů“ do hrubého aranžmá
skladby. Vznikne skica, kterou výše jmenovaní
mistři krásně vymalují. 

Co třeba zkoušky? Zkoušíte sním nebo
bez něj? 
Zkoušíme i s Jardou, ale vždy až těsně před
koncertem nebo sérií koncertů, a to se ještě
věnujeme spíš novým písním. Jsme už sehraní,
tak to se zkoušením nepřeháníme. Ruda Bře-
zina žije až v Chocni a na koncerty dojíždí
sám autem nebo vlakem. Ten zkoušet nepo-
třebuje vůbec. 

Kde všude vystupujete, kde vás mohou
posluchači slyšet, v jaké sestavě? Kdy
budete vystupovat v Přerově? 
Koncertujeme, kde to jde. Na velkých festi-
valech, ale také malých festiválcích pořáda-
ných přáteli. V kulturních domech, divadlech,
klubech od Karlových Varů po Francovu Lhotu.
Někdy, když je klub tak malý, že se tam celá
kapela nevejde, vyrazíme v komorní sestavě,
kterou Jarda pracovně nazval „Kulturní úder-
ka“. Hlavní podmínkou je, aby se její sestava
i s instrumenty vešla do běžného osobního
vozu. Takové koncerty mají neopakovatelnou
atmosféru. Vzpomenu například Café u tety

Hany ve Žďáru nad Sázavou. S celou kapelou
jsme koncertovali v ostravském a olomouc-
kém studiu Českého rozhlasu a opakovaně
vystupujeme v ostravském klubu Heligonka.
Stále mám v hlavě zážitek z dvou posledních
koncertů v přerovském klubu Teplo a Heli-
gonce, oba z loňského listopadu. S protico-
vidovými opatřeními bylo koncertování
přerušeno. Navíc Jardův zdravotní stav
neumožňuje velké zatížení, což koncertní
výkon s sebou přináší, cestování nevyjímaje.
Koncerty Jaroslava Wykrenta s IN BLUE jsou
tak stále vzácnější. Přesto plánujeme v roce
2022 účast na letních festivalech Country
Fontána v Ostravě aBrně, na Portě v Řevnicích
a koncert v rámci doprovodného programu
Mezinárodního filmového festivalu v Karlo-
vých Varech. Vzhledem k tomu, že v Přerově
jsme hráli loni na konci roku, zatím v plánu
koncert nemáme. 

Vydali jste společně i nějaké album? 
Ve Studiu V ve Zlíně jsme nahráli album „Už
to prostě není ono“. Obsahuje stejnojmennou
píseň, kde se zpívá: „už to prostě není ono,
milá Yoko…“, což dokonale vystihuje jeho
obsah. Na nahrávání jsme si pozvali jako
hosty Petra Vavříka aMilana Straku ze skupiny
Buty, trumpetistu Luďka Emanovského, Mar-
cela Gabriela, který nahrál perkuse, s blues
vypomohl vynikající polský foukací harmo-
nikář Michal Kielak, na flétnu, kromě Rudy
Březiny, hrála i Katka Stojanová. Od Marie
Rottrové jsme si „půjčili“ vokální podporu
Veroniku Šotovou a Hedviku Tůmovou.
Album vydala Petarda Production v roce
2014. O čtyři roky později pak Český rozhlas
Olomouc vydal na CD záznam našeho živého
vystoupení s názvem „Jaroslav Wykrent –
Chtěl bych…“.

Jak se vám s Jaroslavem Wykrentem
spolupracuje? 
V kapele jsme se naučili vzájemně se respek-
tovat a tolerovat. Stali jsme se přáteli, a tak
je každý člen dnes už nenahraditelný. Pro mě
je Jarda blízký kamarád a učitel. Petr Stojan,
který vlastní nakladatelství Jasto, rozšířil spo-
lupráci zpracováním a vydáním zpěvníku
„Jaroslav Wykrent 100 + 1“. Naleznete v něm
sto největších hitů od Růžové pentle až třeba
po Sáro, Sáro. A k tomu skvělý nápad, jeden
text je zde navíc ak němu je připravená prázd-
ná notová osnova. K dalšímu obohacení spo-
lupráce přispěl Radek a jeho kolegové
z Arrhytmie. Požádali Jardu ootextování slav-
né písně Hurt v podání Johnnyho Cashe. Jarda
píseň nejen otextoval – jmenuje se Mám
v srdci mrak a šrám – a interpretoval, ale
kluci z Arrhytmie s ním natočili úspěšný video-
klip. Nakonec jsme ji zařadili i do našeho kon-
certního repertoáru. Spolupráce s Jaroslavem
Wykrentem nás obohacuje vzájemně. Jak
sám říká, baví ho to s námi a my jsme za to
rádi. (voj)

Jaroslav Wykrent (druhý zleva) a kapela IN BLUE koncertovali v přerovském Teple vloni
v listopadu. Foto: Archiv Ivana Němečka

Zakladatel kapely IN BLUE Ivan Němeček spolu s Jaroslavem Wykrentem
Foto: Archiv Ivana Němečka
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Dluhonští chlapci se na svatého Blažeje opět vydají
koledovat. Obyčej je starý nejméně 120 let
„Svatého Blažeje je dnes, přináší nám radost, ples. Jako svatý živ přebýval, lidu požehnání dával.“ Slova této
koledy znají chlapci z přerovské místní části Dluhonice nazpaměť. Každý rok se ti školou povinní vydávají
3. února do ulic koledovat. Na dalších místech dávno zapomenutý zvyk tu má více než stodvacetiletou tradici. 

Tradice koledování se v dnešní době
dodržuje už jen kolem Vánoc a o Veliko-
nocích. Dříve se však tento obyčej týkal
i dalších svátků. Jedním z nich je i svátek
svatého Blažeje, který připadá na 3. února.
Tato téměř zapomenutá tradice – takzvané
chození s Blažejem – se dochovala snad
už jen na dvou místech v Česku: v Blatnici
na jižní Moravě a v  Dluhonicích. „První
písemná zmínka o tomto zvyku, který
původně vznikl na podporu místního uči-

tele, je z roku 1896. Je ale nepochybně
starší. Chlapci tehdy chodili s panem uči-
telem od domu k domu, odříkali říkanku
a při tom lžícemi tloukli o starý hrnec. Za
koledu dostali nejčastěji slaninu, klobásy,
uzená žebra, které napíchali na rožeň,
mouku, krupici, kroupy, někdy zase pení-
ze,“ vysvětlila místní kronikářka Libuše
Krejčiříková. Jak dodala, koledníci se pak
uchýlili do některého domu, kde si peníze
podělili, z dárků jim pak hospodyně uvařila

oběd: polévku a kaši, uzené a klobásy se
zelím. Od té doby se zvyk, který se v Dlu-
honicích dodržuje každý rok, příliš nezmě-
nil. „Teď chodí chlapci po skončení
vyučování, sraz mají vždy před místní kap-
lí. Účastní se školáci od první po devátou
třídu. V posledních letech je jich kolem
deseti, ale dříve jich chodilo i třicet a hos-
tina se pro ně připravovala v kulturním
domě. Po obchůzce obcí se sejdou
u některé z maminek, která uvaří zelí, klo-
básy a uzené, které chlapci po vsi vyko-
ledovali, a dohlédne, aby peníze byly
spravedlivě rozděleny,“ popsala kroni-
kářka. Koledování školáků na den svatého
Blažeje na Moravě zanikalo už na konci
19. století. „Pokud vím, tak se snad ještě
dodržuje v Blatnici na jižní Moravě, ale
tam chodí chlapci s dřevěnými šavlemi.
U nás v Dluhonicích byla tradice v loňském
roce poprvé porušena – kvůli epidemio-
logické situaci,“ podotkla Krejčiříková.
Letos se koledníci na obchůzku Dluhoni-
cemi vydají – sraz mají ve čtvrtek 3. února
v 15 hodin u kaple. (red)

Blažejská koleda se dodržuje zřejmě už jen na dvou místech v republice – jedním z nich
jsou Dluhonice. Foto: Archiv Libuše Křejčiříkové

inzerce

A N K E T A  •  A N K E T A

Víte, co znamená „chození
s Blažejem“?

■ Marta Hradílková
Tradici znám, i když

jsem ji nikdy neza-
žila. Chlapci chodí
po dědině, zpívají.

Nejčastěji si vyko-
ledují různé maso či

uzeniny, které si napichují na železný
rožeň. Koleda byla určená původně
pro učitele, ale teď si ji nejspíš sní spo-
lečně. 

■ Tomáš Bečica
O Blažejské koledě

jsem bohužel nikdy
ani neslyšel. Já
znám pouze kole-
dování na Štěpá-

na, Tříkrálovou ko-
ledu a pak ještě na Veliko-

noční pondělí. Předpokládám ale, že
se chodí na svátek Blažeje. Ale kdo
a co při tom dělá, to nevím. 

■ Martina Novotná
Vzpomínám si, že

nám Blažejskou ko-
ledu popisoval ve
škole spolužák.

Chodí na ni pouze
chlapci, říkají říkánku

nebo zpívají. To už si nepamatuji. Vyko-
ledují si peníze nebo jídlo, které si pak
společně rozdělí. A bouchají u toho
vařečkami o kastroly. (red)

Uvidí buňku v prostoru nebo stádo dinosaurů. 3D realita míří do přerovských škol

Několik stovek elektronicky zpracovaných
materiálů ve formě 3D modelů, animací
a videí, simulací, panoramatických foto-
grafií či rozšířené reality budou mít
k dispozici učitelé přírodních věd z pře-
rovských základních škol už ve druhé
polovině tohoto školního roku. „Partne-
rem města se stala společnost Corinth,
která dodá školám unikátní software, 3D
brýle a v závěru ledna proškolí pedagogy
především přírodních věd, jak učební

pomůcku 21. století maximálně využívat,“
uvedl náměstek primátora pro oblast škol-
ství Petr Kouba. Jako učitel, který za kate-
drou strávil čtvrt století, se domnívá, že
chystaná novinka děti nadchne a podpoří
jejich přirozenou zvídavost. „Přerovští
školáci budou mít jako první v kraji mož-
nost stát se součástí ojedinělého výuko-
vého programu, na němž se podíleli
odborníci z Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy. Zcela jistě ocení, když si
budou moci prohlédnout třeba stavbu
rostlin, části lidského těla, geometrické
vzorce, molekuly ve 3D rozlišení, nebo
videa experimentů, které nelze z důvodu
extrémního nebezpečí provádět ve škol-
ních laboratořích,“ doplnil Kouba. Soft-
ware lze použít na zařízeních jako PC,
tablety, interaktivní tabule, dotykové obra-
zovky – to všechno už dnes mají školy
běžně k dispozici.
I pedagogové očekávají, že se školákům
z druhého stupně bude líbit, když se

Virtuální realitu si na vlastní kůži vyzkoušel
i náměstek primátora Petr Kouba. 

Foto: Město Přerov

Výuka přírodních věd se pro přerovské školáky stane zábavnou zážitkovou lekcí. Děti pomocí speciálních 3D brýlí vstoupí do virtuální reality a naskytne
se jiný úplně jiný pohled, než jaký jim nabízí „plochá učebnice“. Mohou si zblízka a v prostoru prohlédnout třeba buňku, ocitnou se v pralese nebo se
vydají prozkoumat povrch Měsíce. Projekt, který do škol prosadila radnice, je prvním svého druhu v celém Olomouckém kraji. Město do něj investovalo
800 tisíc korun.

dostanou k věcem, které na obrázcích
v učebnicích nenajdou, navíc některé
objekty si mohou přibližovat a zkoumat
je v detailech.  I fyzika, chemie, přírodo-
věda či zeměpis se mohou stát atraktiv-

nějšími předměty. „Je to zajímavé zpe-
stření výuky, které vítáme. Věříme, že naše
školáky bude díky této novince probíraná
látka více bavit,“ říká ředitelka Základní
školy Trávník Kamila Burianová. (red)

Svatý Blažej působil jako biskup
v Sebastě v Arménii a roku 316 zemřel
mučednickou smrtí. Podle legendy léčil
zvířata i lidi. Byl ochráncem před nemo-
cemi horních cest dýchacích a krku. 
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Jazz mají v krvi. Neulsovi muzikou žijí, věnují se jí už několik generací
V našem novém seriálu budeme představovat významné přerovské rodiny, které v několika generacích ovlivnily život ve městě. 

Rudolf Neuls starší
Rudolf Neuls starší by v letošním roce osla-
vil rovných sto let, narodil se v Přerově
17. dubna 1922 do muzikantské rodiny.
Jeho otec Karel Rudolf Neuls byl sice povo-
láním železničář, ale miloval hudbu – věno-
val se zpěvu duchovní hudby a účinkoval
i v ochotnických operních představeních.
Rudolf Neuls starší vystudoval Vyšší prů-
myslovou školu v Brně, a byl stejně jako
jeho otec skvělý hudebník – hrál na kon-
trabas, ale i na klavír a basovou kytaru.
„Nerozlišoval hudební žánry. Buď byla
hudba dobrá, nebo se nedala poslouchat.
Hrál v orchestrech Žerotín, Přerub, Krab,
Mistral, Musika antiqua i v cimbálové
muzice Lučina. Přezdívalo se mu Papá
nebo Matěj – proto se mimochodem fes-
tivalovému prologu říká podle něj Matěj-
ská pouť, “ zavzpomínal na svého otce
Rudolf Neuls mladší. 
V třicátých letech minulého století se Neuls
starší stal i členem přerovského divadel-
ního spolku Tyl – zahrál si například vrchní-
ho v Jiráskově Lucerně, režíroval dokonce
i hru známého konferenciéra, textaře, her-
ce a baviče Vladimíra Dvořáka Sto dukátů
za Juana, která se dočkala několika repríz.
Během druhé světové války byl nuceně
nasazen na práci v Drážďanech, i tam
sestavil taneční orchestr. Po válce pracoval
jako stavební technik a působil také jako
redaktor v časopise Stavbař. Narodili se
mu dva synové – Rudolf a mladší Karel,
který se ale více než hudbě věnoval mys-
livectví. Rodina žila dlouhá léta v domě v
Kramářově ulici – v tom, do kterého v roce
2012 naboural kamion.
Jméno Rudolfa Neulse je spjato především
se založením tradice přerovských jazzových
festivalů. „První ročník Československého
amatérského jazzového festivalu Přerov
se konal 3. června 1966. Táta vždycky
vykládal, že mu bylo tehdejšími orgány
řečeno: „Když sis to vymyslel, tak si to také
šafářuj!“ A tak, tehdy ještě v Komuně, dělal
ředitele festivalu, ohlašovatele a dokonce
si zahrál s Krabem. Nakonec se v Přerově
konalo devět ročníků. Na nátlak KSČ byl
festival nuceně přesunutý na rok do Kro-
měříže a potom do Prahy, nakonec do Kar-
lových Varů a dokonce do Olomouce,“
doplnil Neuls mladší. V osmdesátých letech
se jazz do Přerova vrátil – nejprve v roce
1981 během Přerovských jazzových dnů,
poté se 30. března 1983 uskutečnil jed-
nodenní Jazzový festival Přerov s meziná-
rodní účastí. Obnovení původní tradice
Československého amatérského jazzového
festivalu se ale nepodařilo. Novodobá kapi-
tola přerovské jazzové historie se tak začala
psát až 26. září 1985 zahájením prvního
Přerovského jazzového festivalu s mezi-

národní účastí. Pod tímto názvem se usku-
tečnilo celkem jedenáct ročníků. V roce
1996 – třicet let od založení přerovské jaz-
zové tradice, vrátila Česká jazzová společ-
nost festival opět do Přerova, a tak se zde
uskutečnil 13. Československý jazzový fes-
tival. „Vždy, když se konal jazzový festival,
sedával táta na červené sedačce u dveří
kavárny Městského domu. Byl přítomný
všem šestadvaceti ročníkům,“ uzavřel
Rudolf Neuls mladší. Neuls senior one-
mocněl rakovinou plic a zemřel 10. pro-
since 2009 v nemocnici na zástavu srdce. 

Rudolf Neuls mladší
Rudolf Neuls mladší se narodil v Přerově
26. července 1947. O dětství vypráví rád.
„Já si tátu pamatuji jako klidného, poho-
dového člověka. Vzpomínám si, jak mě
chtěl v páté třídě potrestat za nějaký prob-
lém, co jsem měl ve škole. Já se mu schoval
pod stůl a on, jak se ohnul dolů, dostal
housera a to byla pro něj velká potíž, pro-
tože měl jít večer hrát. To bylo naposledy,
co byl na mě přísný,“ připomněl rodinnou
historku Neuls mladší. Díky svému otci
pronikl do hudebního světa opravdu brzy.
„Táta mě s sebou brával na zkoušky kapel
i na koncerty, nebo když byl porotce na
soutěžích Základní umělecké činnosti. Měl
jsem díky tátovi možnost si všechno osa-
hat a zamiloval jsem se do bubnů. V roce
1966 jsem si zahrál ve velkém orchestru
na prvním ročníku Československého

amatérského jazzového festivalu v rámci
znělky na tympány,“ vyprávěl Neuls. První
kapelu založil se spolužáky, když studoval
v Lipníku nad Bečvou stavební průmys-
lovku. „Táta mi pak domluvil učení u Jaro-
slava „Karot“ Slováka, který nějakou dobu
dělal kapelníka v Krabu a hrál skvěle na
bicí nástroje. Začínal jsem úplně od začát-
ku – učil jsem se držení paliček, techniku
úderů, střídání rukou, nohou, musel jsem
se snažit dělat všechno levou rukou,“
popsal své začátky Neuls. V Přerově pak
dal dohromady kapelu P.S.Q. – Přerovské
strojírny Quintet, se kterou se dostal na

mezinárodní hudební tábory. Později se
začal hudbou sám živit. „S Pavlem Nová-
kem jsme založili kapelu VOX, která ho
doprovázela na koncertech. Nakonec se
ale naše cesty s Pavlem rozešly, měli jsme
každý jinou představu o našem dalším
působení. S VOXem jsme vyrazili na zahra-
niční angažmá ve Švýcarsku a v Němec-
ku,“ podotkl Rudolf Neuls. Několik let
pak s kapelou strávil na zaoceánských
turistických lodích italské společnosti. „Byl
to úplně jiný svět než u nás, už tehdy tam
byl veškerý servis na neuvěřitelné úrovni.
My jsme hráli jako doprovodná kapela
k programu," vzpomněl. Do Přerova se
rozhodl natrvalo vrátit až v roce 1992,
kdy nastoupil jako manažer kultury v Měst-
ském domě. O rok později převzal otěže
organizování jazzového festivalu. „Už
během prvního ročníku se mi podařilo
dovést do Přerova Jimma Halla a Jacka
van Polla. Já osobně si moc vážím napří-
klad účasti Jeffa Hamiltona. Už teď plá-
nujeme nový, v pořadí devětatřicátý ročník
jazzového festivalu. Prolog se, podobně
jako loni, uskuteční týden před samotným
festivalem. A rozhodně se bude na co
těšit,“ zdůraznil Rudolf Neuls mladší, který
i ve svých pětasedmdesáti letech ještě
občas vytáhne bicí a pořádně si zabubnuje. 
Rudolf Neuls mladší má čtyři děti, z prvního
manželství Martina a Ondřeje, z druhého
Terezu a Jakuba. „Nejvíc se asi potatil
Kuba, už jako malý kluk chodil hrát na
zobcovou flétnu. Ta se mu ale cestou ze
školy podezřele často ztrácela z aktovky.
Teď mi Kuba pomáhá s organizací festi-
valu,“ uzavřel Rudolf Neuls mladší.
Rodové jméno Rudolf má navíc i svého
pokračovatele – svého syna tak pojme-
noval právě Jakub Neuls. Zda zdědil
hudební sklony se teprve uvidí, zatím totiž
navštěvuje teprve základní školu. (red) 

Rudolf Neuls mladší (vlevo) společně s legendárním americkým bubeníkem Jeffem
Hamiltonem. Foto: Archiv Rudolfa Neulse ml.  

Zakladatel tradice jazzových festivalů v Přerově Rudolf Neuls starší (vpravo) a holandský
hudebník Jack van Poll. Foto: Archiv Rudolfa Neulse ml. 

Když se řekne jméno Rudolf Neuls, vybaví se snad všem Přerovanům jazzový festival. Ten starší ho v roce 1966 zakládal, ten mladší je jeho ředitelem
v současnosti. 



PŘEROVSKÉ LISTY 2/2022 | 9AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV

Dětské oddělení městské knihovny, které
malí čtenáři najdou v Palackého ulici 1,
prošlo na přelomu roku menší rekon-
strukcí. „Podařilo se kompletně vyměnit
podlahu. Ta původní byla ve špatném
stavu, místy byla propadlá, zvlněná. Nová
má krásnou zářivou limetkovou barvu.
Nakoupili jsme také nové sedací vaky,
kostky a další prvky pro nejmenší děti.
Opraveno bylo rovněž pódium na sezení,
které se využívá při různých přednáškách
či akcích,“ vyjmenovala změny interiéru
dětského oddělení ředitelka knihovny
Edita Hausnerová. Úpravy podle ní stály
zhruba 300 tisíc korun.
„Je to tu teď moc pěkně barevné, takové
veselé. Strašně rád sedím na těch pytlích.
Podobný bych chtěl i domů,“ ohodnotil

změny osmiletý Jakub Sehnal. Úpravy se
přitom čtenářů dotkly minimálně.
„Musím poděkovat přerovským dobro-
volným hasičům, kteří nám pomohli vše
vystěhovat, nastěhovat a uklidit během
jediného týdne,“ zdůraznila Hausnerová.
Nové prostředí si mohou děti prohléd-
nout nejen při půjčování knih, hned na
začátku února je čeká zajímavá akce.
„Jako každý rok jsme pro děti připravili
valentýnskou výtvarnou dílničku. Spo-
lečně si vytvoříme provázková 3D srdíčka,
která pak mohou děti z lásky věnovat
tomu, koho mají rádi. Není potřeba se
hlásit předem, zájemci mohou dorazit
v úterý 1. února kdykoliv od 12 hodin,“
pozvala malé čtenáře knihovnice Miro-
slava Nevřelová. (red) inzerce

Astronomické úkazy v roce 2022: Nebeská show planet, hvězd i superúplněk
Letošní rok na obloze nabídne mnoho atraktivních úkazů – částečná zatmění Měsíce, superúplňky, meteoritické roje, planety. V říjnu bude k vidění
i zatmění Slunce, u nás ale jen částečné. Návštěvníci Hvězdárny Přerov se mají v případě dobrého počasí na co těšit. 

Únor
„V únoru je večer na obloze krásně vidi-
telný Jupiter, planety Saturn a Merkur
mají horší pozorovací podmínky. Naopak
ráno je viditelná Venuše s Marsem. Spolu
pak ve středu 16. února vytvoří v 6 hodin
ráno těsné přiblížení,“ vysvětlil pozo-
rovatel Milan Hlobil z přerovské hvěz-
dárny. 

Březen
V březnu mohou lidé zahlédnout na ran-
ní obloze Venuši a Mars, ke kterým při-
putuje Saturn. „V pondělí 28. března
tato trojice planet vytvoří spolu s Měsí-
cem krásné nebeské divadlo. V dubnu
k nim přibude čtvrtá planeta Jupiter
a společně s meteoritickým rojem Lyrid
vytvoří další úžasné panorama,“ dodal
Hlobil. 

Duben
V úterý 5. dubna ráno bude na obloze
k vidění přiblížení Saturnu a Marsu, na
konci měsíce, ve středu 27. dubna, Venuše
a Merkuru. Na večerní obloze bude v tom-
to měsíci nejlépe vidět Merkur. 

Květen
Květen přinese opět planety viditelné iočima,
počátkem května vrcholí i aktivita meteori-
tického roje Akvarid, v noci z 5. na 6. květen
jich bude na obloze k vidění až 50. „V pondělí
2. května vytvoří Měsíc, Merkur, spolu s Alde-
baranem, nejjasnější hvězdou v Býku a Ple-
jádami neboli hvězdokupou Kuřátka další
z nádherných živých obrazů. Těšit se můžeme
také na částečné zatmění Měsíce, které pro-
běhne v pondělí 16. května ráno,“ řekl hvězd-
ný pozorovatel Hlobil. 

Dětská knihovna nabízí barevnější
prostředí i valentýnskou dílničku

Červen
V úterý 14. června nastane superúplněk.
Planety kromě Saturnu budou stále vidi-
telné na ranní obloze. 

Červenec
„Viditelnost planet se v červenci zlepší.
Ve středu 13. července tu budeme mít
další superúplněk, dojde také k několikero
konjukcím planet s Měsícem – ve čtvrtek
21. července to bude Mars, Uran a Měsíc,
o den později Mars a Měsíc,“ připomněl
Milan Hlobil. 

Srpen
Srpen bude tradičně ve znamení meteo-
ritického roje Perseid, a to ve dnech 12.
a 13. srpna. „Bude také krásný jasný
Saturn, protože k nám bude v této době
nejblíže. V pátek 19. srpna můžeme opět
pozorovat nebeské divadlo v podobě
setkání planet Marsu, Uranu s otevřenou
hvězdokupou Plejádami a Měsícem,“
podotkl hvězdář.

Září
V září budou večer nejlépe viditelné pla-
nety Mars a Saturn, ráno Venuše.
„V pondělí 26. září bude Jupiter nejblíže
Zemi. K zajímavému úkazu dojde ve středu
14. září, kdy planetu Uran zakryje Měsíc,“
vyjmenoval Milan Hlobil. 

Říjen
Ani v říjnu nebudou planety na obloze
v plném počtu, nepozorovatelná bude
Venuše. Čeká nás jeden z vrcholů letošního
nebeského divadla – částečné zatmění
Slunce. „To proběhne v úterý 25. října,
u nás nastane v poledních hodinách. Díky
tomu bude Slunce relativně vysoko nad
obzorem. Budou tedy ideální podmínky
pro pozorování,“ zdůraznil Milan Hlobil.
Veřejnost si připomíná také 65. výročí
začátku kosmické éry – 4. října 1957 začal
okolo Země kroužit Sputnik. 

Listopad
„Listopad nám nabídne opět pozorování
planet. Tím, že se dříve stmívá, bude možné
lépe pozorovat i hvězdnou oblohu s mlho-
vinami, galaxiemi a nespočtem dalších
objektů nekonečného vesmíru,“ konsta-
toval hvězdář Milan Hlobil. 

Prosinec
Poslední měsíc v roce nabídne opět pozo-
rování planet, 1. prosince bude nejblíže
Zemi Mars, 8. prosince bude vidět krásný
zákryt Marsu Měsícem. „Toto je ochut-
návka toho, co můžeme na naší obloze
v letošním roce spatřit. Vesmír není jen
o planetách, co jsou nám nejblíž, ale hlav-
ně o miliardách hvězd, o galaxiích, mlho-
vinách, hvězdokupách. Ty se nám nad
hlavou mění v průběhu celého roku – kaž-
dý den můžeme vidět jiné nebeské divad-
lo,“ uzavřel Milan Hlobil. 

Pozorování pro veřejnost
Pro veřejnost pořádá hvězdárna pozorování
každý čtvrtek po setmění a za jasné oblohy.
Mimo obvyklou otevírací dobu proběhnou
pozorování ipři vybraných výjimečných úka-
zech, onichž bude s předstihem informovat.
Návštěvu hvězdárny pro vícečlenné skupiny
je možné domluvit na kontaktech, které
najdete na webu hvězdárny www.hvezdar-
na-prerov.cz nebo v kontaktech na strán-
kách www.kis-prerov.cz. (red) 

Pozorování pro veřejnost pořádá hvězdárna každý čtvrtek. Foto: Archiv Hvězdárna Přerov 

Barevnější prostředí a pohodlné sezení se malým čtenářům líbí. 
Foto: Městská knihovna Přerov
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Tradiční únorová premiéra divadla
Dostavník se odkládá na podzim

Výběr z děl přerovských umělců zvučných jmen zaplnil koncem ledna Galerii města
Přerova na Horním náměstí. Rozsáhlá soukromá sbírka veskrze přerovských motivů
v olejomalbách, grafice, linorytech a dřevorytech, akvarelech, objektech a medailích
je pro výstavní účely zapůjčena od manželů Ireny a Jiřího Pajorových z Přerova.
„Ze zvučných jmen, která se objevují v popiscích u exponátů, vzpomeňme Augustina
Mervarta, Antonína Kubáta, Ladislava Vlodka, Pavla Kotase, Jiřího Ryšavého,
Františka Kuciána, Josefa Barucha, Josefa Bajáka, Ljubomíra Buriana nebo Evu
Siblíkovou-Chmelařovou,“ vyjmenovala úctyhodnou plejádu jmen přerovských
autorů kurátorka výstavy Lada Galová. 
Při své sběratelské vášni se vystavovatel Jiří Pajor specializuje vedle výtvarného
umění i na staré mince zejména z období antiky a středověku. A tak díky jeho
neobvyklému koníčku budou moci návštěvníci ojediněle identifikovat přerovský
místopis právě i na několika medailích, jež budou k vidění. Další přerovské motivy
mohou patrioti rozpoznat také na vystavených pohlednicích, fotografiích nebo
novoročenkách. Prodejní výstava potrvá až do konce února. (red)

Soukromá sbírka přerovských
motivů je k vidění v galerii 

Setkání žánrů v Městském domě bude pokračovat i na jaře 

Ještě stále se novým posluchačům vyplatí
zakoupit si zvýhodněnou abonentku na
tři atraktivní koncerty, které se uskuteční
na jaře v rámci projektu Setkání žánrů –
byť jeden ze čtveřice letošní nabídky už

proběhl. „Navzdory covidové době se
nám projekt podařilo rozjet, a to díky
věrným návštěvníkům, kteří měli trpěli-
vost s několikerým přesunováním termínů
kvůli opatřením. Velmi si posluchačů váží-

Setkání žánrů letos zahájil koncert Moravského klavírního tria s jeho operními hosty.
Foto: Archiv Městského domu

Na fanoušky přerovského divadla Dostavník čeká zklamání. Premiéra nové
hry, která se každoročně koná v únoru v Městském domě, nebude. Podle
principála Zdeňka Hilberta se uskuteční možná na podzim. Důvodů je více –
kromě problémů, které přináší epidemie koronaviru, trápí soubor také
úbytek členů a zdravotní problémy těch stávajících. 

Po úspěšném startu první řady cyklu Setkání žánrů nabízí Městský dům pokračování oblíbených hudebních večerů, určených jak abonentům, tak
příchozím třeba jen na jeden koncert celého cyklu. Projekt pořádají Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci s uměleckou agenturou
Globart Brno. 

Zapomenutý malíř Moravské brány bude
vystavovat ve Výstavní síni Pasáž

Operace kolene, odchod na vysokou ško-
lu, ale i současná celospolečenská situace
– to jsou ve stručnosti hlavní příčiny odlo-
žení únorové premiéry divadla Dostavník.
„Je nám to moc líto. Rád bych slíbil, že
letos premiéra bude, ale v únoru to určitě
nestihneme. Začít zkoušet budeme moci
nejdříve v březnu či dubnu, takže pokud
to půjde dobře, tak v létě nebo na podzim
bychom mohli uvést premiéru nějaké nové
hry, kterou teprve musíme vybrat,“ řekl

principál divadla Zdeněk Hilbert. Hru, kte-
rou soubor nastudoval v loňském roce,
totiž se současným personálním obsaze-
ním nedokáže odehrát. „Přerovský soubor
je a vždycky byl velmi živý organismus.
Mladší část tvořili studenti, kteří tu chodili
do školy, ale po jejím skončení se posunuli
zase někam dál do světa. Další vazby
zpřetrhal covid. Někteří si našli jinou výplň
volného času, původní obsazení tak
k dispozici nemáme,“ vysvětlil Hilbert.
Jak dodal, soubor momentálně nemá ani
režiséra. „Sotva jsme se dostali z prob-
lémů, kdy někteří členové měli zdravotní
problémy, tak přišla epidemie. Je nás teď
míň, takže nebudou už ani žádné masové
scény, na které byli diváci zvyklí,“ posteskl
si principál. Přerované se ale mohou těšit-
stejně jako v loňském roce – na tradiční
letní divadelní festival Dostavníčko na
hradbách, které soubor každoročně orga-
nizuje. (red) 

Od čtvrtka 10. února bude ve Výstavní síni
Pasáž k vidění výstava obrazů nežijícího
autora Jana Hovory z Lipníka nad Bečvou.
„Tento amatérský malíř žil v letech 1900
až 1956 v Lipníku, kde se vyučil malířem
pokojů. Láska k barvám a vrozené nadání
ho postupně přivedlo k umělecké činnosti.
Začal malovat obrazy, většinou olejomalby,
později akvarely, lepty, dřevoryty a již v roce
1928 vystavoval svá díla v Brně, kde se
stal členem Syndikátu výtvarných umělců

spolku „Aleš“,“ představila autora vedou-
cí výstavní síně  Marta Jandová. Hovora
se podle ní také zapsal jako dovedný res-
taurátor starých fresek – k vidění jsou
například v interiéru kostela v Mošnově
u Příbora a ve Svratce na Vysočině. Těsně
po skončení druhé světové války také res-
tauroval interiér zámku v Kroměříži. Lipen-
skou radnici nad vedlejším venkovním
vchodem zase zdobí jeho sgrafito – pře-
myslovský znak města, je také autorem
návrhu pomníku letce Martina Zeberského
na lipenském hřbitově. „Jan Hovora byl
povahy citlivé, uzavřené a neobyčejně
skromné. Se svým uměním se nikdy
nechlubil. Jako lipenský rodák si zamiloval
své město a jeho krásné okolí. Proto tolik
obrazů věnoval zdejším starým zákoutím,
uličkám osvětleným plynovými lampami,
středověkým hradebním baštám a podob-
ně. Z okolí Lipníka rád maloval Helfštýn,
melancholická zátiší Bečvy a jeho zami-
lovaným místem byl starý splav,“ připom-
něla Jandová.
Drobné kulturně historické objekty, jako
kapličky či sochy zvěčnil v sérii krásných
dřevorytů. Mezi jeho pozdější práce zase
patří asi desítka obrazů z Vysokých Tater.
Celé jeho dílo se odhaduje asi na sto obra-
zů, v Galerii Pasáž jich bude k vidění téměř
padesát, které se podařilo zapůjčit od
rodiny a soukromých sběratelů. Výstava
bude přístupná až do 25. března.  (red)

Jan Hovora je autorem návrhu pomníku
letce Martina Zeberského na lipenském
hřbitově.   Foto: Archiv Galerie Pasáž

me, proto jsme se rozhodli v projektu
pokračovat a dále ho rozvíjet,“ uvedl
manažer Městského domu Pavel Ondrůj. 
První ze čtveřice koncertů zahájila oslavy
125. výroční založení Městského domu,
plánované na celý tento rok, již 4. ledna.
V Přerově oblíbené Moravské klavírní trio
s jeho operními hosty uvedlo Slavnostní
novoroční koncert. Nechyběl ani přípitek
primátora, který vyjádřil svou podporu
přerovské kultuře.
Od klasiky k žánru rocku pak posluchače
přeladí The Cello Boys 22. února v 19
hodin. Poprockové duo zahraje na vio-

loncella klasickou hudbu, ale i úpravy
rockových a popových hitů nejznámějších
kapel jako Nirvana, AC/DC, U2, Europe,
Iron Maiden a dalších známých interpre-
tů. „Koncerty se konají vždy v 19 hodin
v Městském domě, předprodej výhodné-
ho abonmá je v Městském informačním
centru, veškeré informace návštěvníci
najdou na webových stránkách
www.mdprerov.cz nebo www.setkani-
zanru.cz,“ uvedl Pavel Ondrůj. Cena pře-
nosné zvýhodněné abonentky je 840 Kč,
jednotlivé vstupné činí 350 Kč, ZTP, ZTP/P
zaplatí 420 Kč. (red) 

Divadlo Dostavník bylo založeno 1. prosince
1970. Foto: Archiv divadla Dostavník
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Kino Hvězda nabízí řadu premiér i speciální valentýnský program 

Kino Hvězda vstoupilo do nového
roku s řadou premiér a ve stejném
duchu bude i pokračovat. 
Únor nabídne příběh sympatického obra
českého fotbalu v dokumentu režiséra Petra
Větrovského Jan Koller: Příběh obyčejného
kluka. „Přerovské kino bude také promítat
sci-fi velkofilm Moonfall o zásahu asteroidu,
který změní oběžnou dráhu Měsíce a ten
se řítí přímo na Zemi. K prokleté zlaté sošce
ze Zlatého města v El Doradu diváky zavede
americký dobrodružný film Uncharted,“
vyjmenovala vedoucí kina Svatava Měrková.
Další dobrodružství Hercula Poirota z pera
Agathy Christie zase ukazuje snímek Smrt
na Nilu. 
„V sobotu 12. února se mohou zejména
děti těšit na druhé pokračování oblíbené
pohádky Tajemství staré bambitky, kterou
naše kino nabídne v únoru pak ještě něko-
likrát. Z českých filmů jmenujme Mimořád-
nou událost od režiséra Vlastníků Jiřího
Havelky, historické drama z Krkonoš před
první světovou válkou Poslední závod –
v hlavních rolích s Kryštofem Hádkem, Oldři-

chem Kaiserem a Vladimírem Javorským,“
podotkla Svatava Měrková. Zasmát se podle
ní mohou například u česko-slovenské
komedie V létě ti řeknu, mapující životy
bývalých spolužáků ze střední školy. Spe-
ciální akci kino chystá i na svátek všech
zamilovaných. „Diváci si mohou pochutnat
na tematickém občerstvení v Kabinetě Hvěz-
da. Romanticky je naladí filmy Srdce na
Dlani a Vem si mě – s Jeniffer Lopez a Owe-
nem Wilsonem. Takže určitě neváhejte, a
přijďte s drahou polovičkou strávit tento čas
k nám. S romantikou začínáme už o před-
valentýnském víkendu,“ lákala zamilované
diváky Měrková. 
Březen v kině Hvězda potěší příznivce his-
torického panství Downton, které přichází
s novým filmem nazvaným Panství
Downton: Nová éra. Sandra Bullock, Chan-
ning Tatum, Brad Pitt a Daniel Radcliffe se
střetnou v romantické dobrodružné komedii
Ztracené město. „Děti můžete do kina usadit
na druhá pokračování Ježka Sonica a kome-
die Příšerákovi. Poslední březnový den bude
patřit odložené premiéře českého filmu Zná-

mí neznání – hořkosladká komedie pojed-
nává o partě českých a slovenských přátel,
kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili
příchod nového roku, dají si mobily na stůl
a sdílejí si veřejně jejich obsahy,“ popsala
Měrková. 
V dubnu se bude promítat i během Veliko-
nočního pondělí, které letos vychází na
18. dubna. Protiatomový kryt a jeho tech-
nické zázemí budou poprvé v letošním roce
zpřístupněny v neděli 1. května. Vstupenky
na prohlídku i na doprovodný dokument
Do krytů, Přerove! si zájemci mohou na
stránkách kina www.kinohvezdaprerov.cz
zakoupit už nyní. „Stejně jako dárkové karty
nebo naše originální propagační předměty,

které jsou k dostání na pokladně kina. Před
filmem, nebo po něm, se diváci mohou
občerstvit v naší kavárně Kabinet Hvězda,
která jako jediná v Přerově nabízí filmové
drinky, které usrkávali oblíbení hrdinové
například v Pulp Fiction, Někdo to rád horké
nebo jim namícháme, a neprotřepeme slav-
né Martini Jamese Bonda,“ zve Svatava
Měrková. Pokladna kina otevírá vždy půl
hodiny před začátky prvních filmových před-
stavení a Kabinet Hvězda v 15.30. Vstu-
penky si zájemci mohou koupit také online
na webu kina. „Avšak pozor – při 3D pro-
jekcích, pokud nemáte brýle z minula, musí-
te si je osobně pořídit na naší pokladně,“
uzavřela Měrková. (red) 

Neredigovaný příspěvek

Cenných památek, malebných uliček nebo romantických zákoutí nemá Přerov nazbyt.
I proto by mělo naše město velmi promyšleně budovat veřejný prostor. Ten totiž
významně ovlivňuje náš pocit pohody i vztah k místu, kde žijeme a může se stát
lákavým cílem ipro návštěvníky odjinud. Kultivování městského prostředí navíc dokáže
úspěšně „neutralizovat“ necitlivou socialistickou výstavbu, která je unás všudypřítomná.
Přerov má v této oblasti co dohánět. Vezměme si třeba Předmostí…
Co tak vybudovat tady zajímavý park s využitím náletových dřevin i se zapojením
tzv. městské divočiny? A propojit jej se sídlištěm vtipně řešenými stezkami pro
kondiční běh i procházky a protáhnout ho podzemní spojkou až k předmostským
rybníkům? Pikniková zóna a různé typy posezení spolu s vodními prvky by mohly
dotvořit příjemnou relaxační atmosféru. Využití některých travnatých ploch mezi
paneláky pro taneční parket a malé letní kino by pak jistě přispělo k budování zdejší
komunity. My, pejskaři, bychom také ocenili psí hřiště, třeba hned za bývalou cihelnou.
Dobrých příkladů je v posledních letech v naší zemi mnoho a jsem přesvědčená, že
(na rozdíl od nerealistického Mamutova) ve spolupráci s kvalitními architekty
a krajináři lze podobné projekty uskutečnit i v Přerově. Chce to však nejen finance,
ale hlavně skutečný zájem měnit naše město k lepšímu. Pojďte o tom přemýšlet
s námi! Helena Netopilová, zastupitelka za Společně pro Přerov a Piráty

Přerov inspirativní?

Na čínském webu, který láká místní stu-
denty ke studiu v České republice, se objevil
článek o oblíbené přerovské akci Land art,
při níž zejména děti tvoří z přírodních mate-
riálů „koberec“ na Masarykově náměstí.
„Dceřina spolužačka z vysoké školy je
Číňanka. Ukázala jí zmíněný článek a ptala
se jí, zda je to skutečně její rodné město
Přerov. V textu, který je psaný čínsky a běž-
ný Přerovan v něm rozluští zřejmě jen název
našeho města, se prý píše, že Česko je na

podzim sice plné povadlých květin, ale ve
skutečnosti tomu tak není a je tady stejně
krásně jako v létě. Je tomu proto, že některá
česká města jako Přerov organizují různé
podzimní akce důmyslným způsobem,“
popsala genezi objevu Marta Jandová,
která je shodou okolností i spoluorgani-
zátorkou zmíněné akce. Jak doplnila, závěr
článku potom vybízí mladé Číňany ke spo-
lečným zážitkům s naší velmi odlišnou
evropskou kulturou. (red) 

Přerovský koberec z přírodnin zaujal i v Číně
Kavárna Kabinet Hvězda jako jediná v Přerově nabízí originální filmové drinky. 

Foto: Kino Hvězda
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Nominace
JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ:
■ Lenka Červená-Bořutová (Fitness AVE,
fitness) – Na mistrovství republiky v kate-
gorii bodyfitness žen skončila na čtvrtém
místě. Na mistrovství světa skončila ten-
tokrát šestá v kategorii fitness artistic do
163 cm. Medaile sbírala ve veteránské
kategorii Masters nad 35 let v bodyfit-
ness.
■ Lubomír Dohnal (Přerov Mammoths,
americký fotbal) – Defenzivní specialista
Mamutů byl jasně nejlepším hráčem nej-
vyšší soutěže, co se týče statistiky tacklů
(skládek/zastavení soupeře).
■ Nikoleta Hricová (Fitness AVE, fitness)
– Na mistrovství České republiky juniorů
(do 23 let) ve fitness získala zlatou
medaili. Na mistrovství světa juniorů
v kategorii fitness artistic nad 168 cm
brala stříbro, na evropském šampionátu
stejné kategorie skončila pátá.
■ Tadeáš Koryčan (1. FC Viktorie Přerov,
fotbal) – V osmnácti letech táhl muže
Přerova. Na podzim nasázel málo vída-
ných 16 branek v divizní skupině E a řekl
si o zájem FC Slovácko, kde podepsal
první smlouvu v kariéře.
■ Kateřina Padalíková (Fast Fins Přerov,
ploutvové plavání) – Na mistrovství repu-
bliky ukořistila v otevřené kategorii
famózních sedm zlatých a jednu bron-
zovou medaili. Čtvrté místo vybojovala
na Světovém poháru v maďarském Ege-
ru.
■ Michal Postava (HC Zubr Přerov, hokej)
– V roce 2021 se navzdory juniorskému
věku začal výrazněji prosazovat do
A-týmu Zubrů. Svými výkony si vysloužil
starty za českou reprezentaci do 20 let.
Vedle Přerova oblékal také dres junior-
ského týmu Komety Brno.
■ Zuzana Uhlířová (Fitness AVE, fitness)
– Na mistrovství republiky v bikini fitness
se stala absolutní vítězkou všech výško-
vých kategorií. Na mistrovství Moravy
a Slezska ovládla kategorii do 163 cm.
Na mistrovství světa v bikini fitness žen
do 158 cm skončila desátá.
■ Kateřina Vařáková (TJ Spartak Přerov,
moderní gymnastika) – Na mistrovství
republiky získala dvě první, jedno druhé
a třetí místo v kategorii Seniorky B. Prven-
ství vybojovala také na závodech O pohár
města Ostravy, RG Cup Hradec Králové,
South Moravia Cup Brno, Flora Cup Olo-
mouc. Ovládla také oblastní přebor.

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ:
■ Olívie Dočekalová (TJ Spartak Přerov,
moderní gymnastika) – Na mistrovství
republiky v kategorii Naděje starší B

vybojovala bronz za kužele, z víceboje
brala desáté místo. Víceboj ovládla na
závodech RG Cup Hradec Králové, South
Moravia Cup Brno, stala se také oblastní
přebornicí.
■ Julie Dočkalová (Fast Fins Přerov, plou-
tvové plavání) – Na Světovém mítinku
mládeže v maďarském Kecskemétu vybo-
jovala bronzovou medaili. Juniorská
reprezentantka získala také dvě bronzové
a jednu stříbrnou medaili na mistrovství
republiky.
■ Lucie Hrubá (Skorpen Přerov, plout-
vové plavání) – Na mistrovství republiky
kategorie juniorek získala pět zlatých
a jednu stříbrnou medaili v individuálních
disciplínách. Účastnila se i Světového
poháru, kde brala tři jedenáctá místa.
■ Denisa Janáčková (Kanoistika Přerov,
kanoistika) – Jako 15letá závodila na
mistrovství Evropy s o tři roky staršími
kanoistkami, přesto dovezla deváté místo
z olympijské tratě na 200 metrů. Na
Olympijských nadějích skončila dvakrát
šestá. Tři zlaté medaile dovezla z mistrov-
ství republiky.
■ Justýna Krumpholzová (Skorpen Pře-
rov, ploutvové plavání) – Na mistrovství
republiky kategorie juniorek získala zla-
tou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile
v individuálních disciplínách.
■ Martin Míček (TJ Spartak Přerov, pla-
vání) – Juniorský reprezentant navazuje
na tradici kvalitních přerovských prsařů.
Na letním mistrovství republiky juniorů
v Praze získal dvě stříbrné a jednu bron-
zovou medaili. Na zimním šampionátu
v Plzni si pak v přerovských rekordech
doplaval pro tři tituly vicemistra republiky
mezi juniory a jednu bronzovou medaili
získal dokonce mezi muži.
■ Adéla Ministrová (Fantasy Přerov,
mažoretky) – Vicemistryně republiky
v kategorii kadetek (8 – 11 let) své umís-
tění ještě vylepšila na mistrovství světa
v Praze, kde brala zlato za sólo formaci
s náčiním pompom.
■ Vojtěch Neradil (Kanoistika Přerov,
kanoistika) – Na mistrovství světa v por-
tugalském Montemoru skončil osmý
v kategorii C2 1000 m. Z mistrovství
republiky přivezl tři zlaté a tři bronzové
medaile.
■ Linda Nosková (TK Precheza Přerov,
tenis) – Jako čtvrtá Češka historie ovládla
juniorskou dvouhru na slavném French
Open. V 16 letech se posunula do první
třístovky světového žebříčku mezi žena-
mi. V roce 2021 ovládla čtyři turnaje kate-
gorie ITF včetně domácího podniku
v Přerově s dotací 60 000 amerických
dolarů. Stala se mistryní republiky mezi

ženami ve dvouhře venku i v hale, ovládla
také Pardubickou juniorku. Byla vyhlá-
šena druhou nejlepší českou juniorskou
sportovkyní za rok 2021.
■ Gabriela Patalová (SK Přerov, atletika)
– Na mistrovství republiky juniorek zís-
kala stříbrnou medaili ve skoku dalekém.
■ Antonín Piňos (Fast Fins Přerov, plou-
tvové plavání) – Na Světovém mítinku
v maďarském Kecskemétu si doplaval pro
dvě čtvrtá místa. Nechyběl na mistrovství
světa juniorů v Itálii (14. a 21. místo).
■ Jan Příkopa (Veslařský klub Přerov,
veslování) – Dorostenecký reprezentant
na čtyřce s kormidelníkem ovládl regatu
Olympic Hopes, na čtyřce bez kormidel-
níka vybojoval zlato z MČR ve sprintu,
kde bral ještě stříbro na párové čtyřce
bez kormidelníka a čtvrté místo na ski-
fu.
■ Oliver Punge (SK Přerov, atletika) –
Na mistrovství republiky neslyšících vybo-
joval dvě zlaté medaile – v běhu na 1500
i 3000 metrů.
■ Martin Sedlák (Veslařský klub Přerov,
veslování) – Kromě úspěchů po boku
dalšího juniora Tomáše Gajduška či na
osmě předvedl výborný individuální
výkon na mistrovství světa v jízdě na tre-
nažeru, kde skončil na sedmém místě.
■ Monika Tomečková (TJ Spartak Přerov,
moderní gymnastika) – Získala bronzo-
vou medaili na mistrovství republiky
v kombinovaném programu družstev
a bronzovou medaili na mistrovství repu-
bliky III. kategorie. Ovládla oblastní pře-
bor III. kategorie a také závod Veselská
stuha.
■ Věnek Valenta (Biketrial Přerov, bike-
trial) – V mládežnickém seriálu mistrovství
republiky zůstal v roce 2021 neporažený,
zvítězil ve všech třech závodech. Absence
na dvou srpnových akcích jej však stála
vítězství, bral tak „pouze“ bronz.

■ Tereza Válková (SK Přerov, atletika) –
Na mistrovství republiky dorostenek
vybojovala bronz v běhu na 100 metrů
překážek.
■ Veronika Vašíčková (Skorpen Přerov,
ploutvové plavání) – Na mistrovství repu-
bliky kategorie juniorek získala zlatou,
stříbrnou a dvě bronzové medaile v indi-
viduálních disciplínách. Účastnila se i Svě-
tového poháru, kde vybojovala osmé,
desáté a dvanácté místo.

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ:
■ 1. FC Viktorie Přerov, muži (fotbal) –
Mladý tým Přerova pod vedením trenéra
Rojky roste před očima. Dotáhl to až
k titulu podzimního půlmistra divize E.
■ Fantasy Přerov, seniorky (mažoretky)
– Malá formace seniorek (15 – 21 let)
ve složení Adéla Krmelová, Barbora Luke-
šová, Natálie Petrová, Tereza Šaratová,
Neli Nevřalová a Barbora Ludmilová zví-
tězila s náčiním pompom na mistrovství
republiky. Na mistrovství světa získala
stříbro. Velká skupina pak brala bronz
na republikovém i světovém šampioná-
tu.
■ HC Zubr Přerov, muži (hokej) – Čtvrtfi-
nálové prokletí po návratu do druhé nej-
vyšší soutěže sice přerovští hokejisté
nezlomili, opět ale předváděli perfektní
výkony v základní části sezony 2020/21.
Výsledkem bylo třetí místo za Kladnem
a Jihlavou a 69 získaných bodů z 34 ode-
hraných utkání.
■ Přerov Mammoths, muži (americký
fotbal) – Druhou sezonu mezi tuzemskou
elitou mají za sebou přerovští Mamuti.
Na úvod před televizními kamerami sice
potrápili později mistrovskou Vysočinu,
pak ale museli na první vítězství dlouho
čekat. Povedlo se v posledním zápase
sezony. Mamuti nakonec skončili na
posledním pátém místě Kittfort ligy.

Nominace odtajněny, dejte svůj hlas nejlepším sportovcům
Jména těch nejlepších, které mohli zástupci sportovních klubů, oddílů i veřejnosti nominovat do ankety Nejúspěšnější sportovec města Přerova za
rok 2020, jsou už známá. Komise složená ze zástupců médií, České unie sportu a Magistrátu města Přerova rozhodne nejen o vítězích sedmi kategorií,
ale vybere také osobnosti roku a nové členy Síně slávy. Hlasovat ale může i veřejnost – mezi jednotlivci, kolektivy, krajánky, trenéry a veterány lidé
vyberou nositele Ceny sympatie. Hlasování probíhá na webu www.nejuspesnejsisportovecroku.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v úterý
22. března v Městském domě. 

V anketě Nejlepší sportovec města Přerova bojují o titul týmy i jednotlivci. 
Foto: Jan Pořízek
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■ TBS Přerov, muži (basketbal) – Mužský
basketbal se po čtyřleté pauze vrátil do
Přerova. A sokoli v roce 2021 prohráli
jediné utkání a suverénně ovládli východ-
ní skupinu Středomoravské ligy.
■ TJ Spartak Přerov, muži (kuželky) –
Covid znemožnil možný postup druho-
ligových kuželkářů do nejvyšší soutěže,
Spartak tak začal válet v sezoně násle-
dující. Rok 2021 zakončil na první příčce
tabulky.
■ TK Precheza Přerov, smíšené družstvo
dospělých (tenis) – Přerovští tenisté
v Tenisové extralize opět trápili později
mistrovský Prostějov. V semifinálové sku-
pině skončili druzí a celkově tedy na 3.–4.
místě.
■ Volejbal Přerov, ženy (volejbal) –
V sezoně 2020/21 za sebou v nejvyšší
soutěži nechaly Šternberk a Frýdek-Mís-
tek a postoupily do play-off, kde podle
očekávání nestačily na pozdějšího mistra
z Liberce.

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ:
■ Fantasy Přerov, kadetky (mažoretky)
– Malá formace kadetek (8–11 let) ve
složení Adéla Ministrová, Tereza Zbožín-
ková, Klára Zbožínková, Anna Ondřejová
a Nela Radová skončila s náčiním
pompom třetí na mistrovství světa.
■ Fantasy Přerov, juniorky (mažoretky) –
Malá formace juniorek (12 – 14 let) ve
složení Adéla Kristová, Markéta Ševčíková,
Kateřina Šindarová, Diana Janáková, Tere-
za Ledvinová a Rozálie Kašparová skončila
s náčiním pompom čtvrtá na mistrovství
republiky a zlatá na mistrovství světa.
■ IHC Night Birds Přerov, členové týmu
U16 (inline hokej) – Jakub Trnka, David
Svozil, Jakub Galnor, Kryštof Janek, Matěj
Pekař, Marek Mozr pomohli české repre-
zentaci k titulu mistrů Evropy v kategorii
U16.
■ Skorpen Přerov, juniorky (ploutvové
plavání) – Družstvo ve složení Lucie Hru-
bá, Justýna Krumpholzová, Veronika
Vašíčková a Klára Vránová vybojovalo
oba tituly mistryň republiky ve štafetách
4x100 PP a 4x200 PP smíšené kategorie
juniorek a žen. Všechny věkem juniorky
tvořily také základ týmu pro mistrovství
republiky seniorských družstev, kde bral
Skorpen čtvrté místo.
■ TJ Spartak Přerov, Jan Jelínek a Vítek
Přikryl (kolová) – Ve finále mistrovství
republiky získali bronzové medaile v kate-
gorii žáků.
■ Veslařský klub Přerov, Tomáš Gajdušek
a Martin Sedlák (veslování) – Juniorští
reprezentanti byli s posádkou osmy čtvrtí
na mistrovství Evropy juniorů. Mezi muži
byli druzí na slavných Primátorkách, druzí
na MČR ve sprintu na dvojskifu i dvojce
bez kormidelníka.
■ Veslařský klub Přerov, Magdaléna
Kožuchová a Eliška Pavlicová (veslování)
– Mladší žačky ovládly mistrovství Mora-
vy na dvojskifu, na mistrovství republiky
skončily druhé.

KRAJÁNEK:
■ Jan Andrýsek (Molina Sport Gran
Canaria, inline hokej) – S mužskou repre-
zentací vybojoval titul mistrů světa. Se
španělským celkem Molina Sport Gran
Canaria ovládl největší evropský turnaj
Sparta Cup.
■ Pavel Horák (THW Kiel, házená) –
S německým Kielem obhájil mistrovský
titul. V Lize mistrů jeho tým vypadl ve
čtvrtfinále play-off s francouzským PSG.
■ Magdaléna Jehlářová (Washington
State University, volejbal) – Ve Spojených
státech amerických opět patřila mezi nej-
lepší hráčky nejprestižnější univerzitní
soutěže pod slavnou NCAA. Jehlářová
si navíc řekla o stabilní místo v ženské
reprezentaci, v níž na mistrovství Evropy
pomohla českému týmu v klíčových zápa-
sech k postupu do osmifinále, kde jeho
cesta turnajem skončila.
■ Stanislav Kašpárek (HC Meshkov
Brest, házená) – Covid uvnitř národního
týmu sice nedovolil Stanislavu Kašpár-
kovi účast na mistrovství světa, talen-
tovaná spojka se ale dočkala přestupu
do elitního evropského týmu Meshkov
Brest, se kterým ovládla běloruskou nej-
vyšší soutěž a zahrála si čtvrtfinále Ligy
mistrů proti pozdějšímu vítězi, Barcelo-
ně.
■ Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec,
hokej) – Odchovanec přerovského hokeje
oslavil s Třincem svůj premiérový titul
v extralize. Patřil přitom ke klíčovým
obráncům Ocelářů.
■ Filip Novák (Fenerbahce Istanbul, fot-
bal) – V turecké Superlize se reprezen-
tační bek nakonec musel spokojit se
třetím místem. V první části sezony
2021/22 však Fenerbahce pomohl k jas-
ně vedoucí pozici.
■ Martin Ryšavý (HC Vítkovice/Moose
Jaw Warriors, hokej) – Další člen úspěš-
ného přerovského ročníku 2003. V loň-
ské sezoně Chance ligy si za A-tým
Zubrů připsal devatenáct zápasů s bilan-
cí tří branek a šesti asistencí. Stejně
jako Svozil uspěl při draftu do nejslav-
nější soutěže světa – NHL. V sedmém
kole si jej ze 197. pozice vybral Colum-
bus. Šikovný a důrazný útočník v roce
2021 reprezentoval Českou republiku
na světových šampionátech do 18 a 20
let.
■ Stanislav Svozil (HC Kometa
Brno/Regina Pats, hokej) – O pokračo-
vateli hokejového klanu Svozilů bylo hod-
ně slyšet i během roku 2021. V únoru si
v hanáckém derby na ledě Prostějova
připsal premiérový gól za A-tým Zubrů.
Ve druhé polovině července se pak stal
zatím nejvýše draftovaným odchovancem
Přerova do NHL – ve třetím kole si jej na
69. místě vybral Columbus. Talentovaný
obránce si v roce 2021 zahrál také na
mistrovstvích světa do 18 a 20 let.
■ Tomáš Šišma (Dukla Praha, veslování)
– Stal se mistrem světa i Evropy do 23
let s posádkou párové čtyřky bez kormi-

delníka. Na závodě Světového poháru
v Záhřebu vybojoval páté místo.
■ Petr Školoud (Diables de Rethel, inline
hokej) – S mužskou reprezentací vybo-
joval titul mistrů světa. S elitním fran-
couzským týmem Diables de Rethel
ovládl Ligu mistrů.
■ David Šťastný (BK Mladá Boleslav,
hokej) – Životní sezonu měl za sebou
v létě odchovanec Zubrů David Šťastný.
V 61 duelech nasbíral v dresu Mladé
Boleslavi 60 kanadských bodů a měl
reprezentační formu. V semifinále extra-
ligy sahal po skalpu později mistrovského
Třince.
■ Jiří Tkadlčík (strongman) – V roce, kdy
jej trápila zranění, dokázal vybojovat
čtvrté místo na Světovém poháru za
polárním kruhem v ruském Murmansku.
Vrchol sezony čekal na Tkadlčíka ve Fin-
sku, kde se stal vicemistrem světa střední
váhy díky druhému místu na šampionátu
Strongman Champions League.

MASTERS:
■ Jan Bartošek (Veslařský klub Přerov,
veslování) – Veslař ročníku 1942 na
mistrovství republiky Masters se zahra-
niční účastí startoval ve čtyřech disci-
plínách. Ve třech z nich se ve svých
kategoriích (průměrný věk posádek 65
– 69 let a 70 – 74 let) stal mistrem
republiky. Jednou bral druhé místo. Zlatý
byl na dvojce bez kormidelníka, čtyřce
s kormidelníkem a na smíšeném dvoj-
skifu.
■ Stanislava Bubíková (SK Přerov, atle-
tika) – Na mistrovství republiky veteránů
vybojovala v kategorii W50 zlaté medaile
z vrhu koulí a hodu diskem. V hodu kla-
divem se umístila na bronzovém stupín-
ku.
■ Jiří Tomešek (TJ Spartak Přerov, atle-
tika) – Na mistrovství České republiky
veteránů v klasickém pětiboji získal
prvenství v kategoriích M35 – M85. Na

mistrovství republiky veteránů ve více-
bojích získal zlatou medaili za desetiboj.
Prvenství vybojoval také na mezinárod-
ních závodech Masters Europa Lovosice
ve skoku dalekém a běhu na 100 metrů
překážek. V roce 2021 stanovil také osm
přerovských rekordů veteránské katego-
rie M55.

TRENÉR:
■ Vít Černohous (HC Zubr Přerov, hokej)
– Mladý a talentovaný trenér, který pra-
cuje jak s přerovskou mládeží, tak s hráči
A-týmu. U Zubrů působí jako skillskouč,
tedy trenér individuálních dovedností.
Pro svou šikovnost se dostal do hledáčku
Českého svazu ledního hokeje a nyní roz-
víjí i mladé reprezentanty.
■ Jaroslav Hýzl (Plavání Přerov, plavání)
– Ironman a trenér přerovských plavců
se mimo jiné stará o veleúspěšného plav-
ce Martina Míčka, který sbíral cenné kovy
na letním i zimním mistrovství republiky
a neustále posouvá přerovské prsařské
rekordy.
■ Tomáš Krupa (TK Precheza Přerov,
tenis) – Bývalý trenér Tomáše Berdycha,
Karolíny Plíškové či Barbory Strýcové se
vrátil během covidového období do Pře-
rova, kde se ujal největšího talentu
místního klubu – Lindy Noskové. Mla-
dičkou tenistku dovedl k prvním titulům
na ženském okruhu a především k tri-
umfu ve dvouhře juniorského French
Open.
■ David Rojka (1. FC Viktorie Přerov, fot-
bal) – Fotbalisty Přerova vytáhl do hor-
ních pater tabulky. Plody jeho práce byly
naplno viditelné během podzimu aktuální
divizní sezony. Viktorka se nečekaně
vyšplhala až na první místo tabulky. Mladí
hráči pod Rojkou rostou a důkazem kva-
lity jsou i nabídky konkurenčního HFK
Olomouc či třetiligového Uničova, které
trenér Přerova s díky odmítl. Za cíl má
postup do MSFL. (red)

Mezinárodní turnaj trojic HonemSem – Memoriál Pavla Holíka, který se každoročně
koná na začátku února, je přerovským nohejbalovým svátkem. Už v loňském roce
se ale kvůli kovidu neuskutečnil, neodehraje se nakonec ani letos. „Obáváme se
zvýšeného rizika nedodržení všech stanovených podmínek pro konání akce a z toho
vyplývajících dalších komplikací, které budou mít vliv na samotný průběh turnaje,“
řekl ředitel turnaje Jiří Pavelka. Jak podotkl, v rámci českého nohejbalu patří
přerovský turnaj mezi tři nejvýše hodnocené zimní nohejbalové turnaje v republice.
„Jsou také součástí termínové listiny Českého nohejbalového svazu a konají se
s jeho přímou podporou, a to vždy ve stabilizovaných termínech – v prosinci, na
začátku února a na konci března. Je to proto, aby si navzájem termínově nekon-
kurovaly a měly očekávanou vrcholnou účast elity českých i zahraničních hráčů,“
zdůraznil prestiž turnaje Pavelka. Přerovského memoriálu se pravidelně účastní
hráči ze Slovenska, Polska i Maďarska, právě jejich účast by byla s ohledem na
současnou situaci ohrožena. Podle Pavelky není možné turnaj ani odložit. „Jednoduše
není na kdy. Obecně je totiž v nohejbalu ‚termínová nouze‘ – nedostatek volných
termínů pro konání vrcholových soutěží a turnajů, včetně Mistrovství České republiky
v jednotlivých disciplínách, s odpovídající účastí elitních českých i zahraničních
hráčů,“ vysvětlil. (red) 

Nohejbalová špička se do Přerova na
Memoriál P. Holíka ani letos nesjede 
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Provozní doba plaveckého areálu Přerov – únor
datum vnitřní dětský 50m bazén částečný pronájem společná společná 

bazén sauna sauna z venku
z bazénu

1. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–16 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 19–20 délka

2. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–15 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 18–19 délka

3. 2. 13–16, 19–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 19–20 délka

4. 2. 10–20 10–20 15–21 muži 15–21

5. 2. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

6 .2. 10–18 10–18 10–18 společná 10–18

7. 2. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jen 1 dráha, – v párech 15–21
8–14 šířka, 14–15 délka

8. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–16 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 19–20 délka

9. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–15 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 18–19 délka

10. 2. 13–16, 19–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 19–20 délka

11. 2. 13–20 6–12, 13–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 délka

12. 2. 10–20 10–18 11–12 délka 10–20 společná 10–20

13. 2. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

14. 2. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jen 1 dráha, – v párech 15–21
8–14 šířka,14–15 délka

15. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–16 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 19–20 délka

16. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
13–16, 18–21 18–19 délka

17. 2. 13–16, 19–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 19–20 délka

18. 2. 13–20 6–12, 13–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

19. 2. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

20. 2. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

21. 2. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jen 1 dráha, – v párech 15–21
8–14 šířka, 14–15 délka

22. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–16 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 18–19 délka

11–15 šířka, 18–19 délka

23. 2. 13–16, 18–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
13–16, 18–21 18–19 délka

24. 2. 13–16, 19–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–15 šířka, 19–21 ženy 15–21 
13–16, 19–21 19–20 délka

25. 2. 13–20 6–12, 13–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

26. 2. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

27. 2. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

28. 2. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jen 1 dráha, – v párech 15–21
8– 14 šířka, 14–15 délka

KINO HVĚZDA PŘEROV
1. 2. 18.00 Šťastný nový rok 2 140,-
1. 2. 20.00 Vřískot titulky 15+ 160,-
2. 2. 17.30 Srdce na dlani 160,-
2. 2. 19.30 Ulička přízraků titulky 15+ 160,-
3. 2. 10.00 Zátopek 80,-
3. 2. 18.00 C´mon c´mon P/ART titulky 15+ 160,-
3. 2. 20.00 Moonfall RP titulky 160,-
4. 2. 17.30 Moonfall titulky 160,-
4. 2. 20.00 Mimořádná událost P 12+ 160,-
5. 2. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing 160,-/140,-
5. 2. 17.30 Moonfall titulky 160,-
5. 2. 19.30 Mimořádná událost 12+ 160,-
6. 2. 15.00 Spider-Man: Bez domova 3D dabing 160,-
6. 2. 18.00 Přání Ježíškovi BS 80,- 160,-
7. 2. 18.00 Mimořádná událost 12+ 160,-
7. 2. 20.00 Srdce na dlani 160,-
8. 2. 17.30 Zátopek LEVNÉ ÚTERÝ 80,-
8. 2. 20.00 Vřískot titulky 15+ 160,-
9. 2. 17.00 Spider-Man: Bez domova dabing 12+ 140,-
9. 2. 20.00 Šťastný nový rok 2 140,-

10. 2. 10.00 Přání Ježíškovi BS 80,-
10. 2. 17.30 Uncharted RP titulky 160,-
10. 2. 20.00 Smrt na Nilu RP titulky 160,-
11. 2. 17.30 Moonfall titulky 160,-
11. 2. 20.00 Uncharted dabing 160,-
12. 2. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 P/Bijásek 160,-/140,-
12. 2. 17.30 Andílci za školou P 160,-
12. 2. 20.00 Smrt na Nilu titulky 160,-
13. 2. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 160,-/140,-
13. 2. 17.30 Přání Ježíškovi BS 80,-
13. 2. 19.30 Uncharted dabing 160,-
14. 2. 17.30 Srdce na dlani 160,-
14. 2. 19.30 Vem si mě P titulky 160,-
15. 2. 17.00 Klan Gucci LEVNÉ ÚTERÝ titulky 15+ 80,-
15. 2. 20.00 Moonfall titulky 160,-
16. 2. 17.30 Andílci za školou 160,-
16. 2. 19.30 Spider-Man: Bez domova titulky 12+ 140,-
17. 2. 10.00 Tady hlídáme my BS 80,-
17. 2. 17.30 V létě ti řeknu, jak se mám RP 160,-
17. 2. 19.30 Ulička přízraků titulky 15+ 160,-
18. 2. 17.00 Spider-Man: Bez domova dabing 12+ 140,-
18. 2. 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám 160,-
19. 2. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 160,-/140,-
19. 2. 17.30 Srdce na dlani 160,-
19. 2. 19.30 Vřískot titulky 15+ 160,-
20. 2. 15.00 Spider-Man: Bez domova dabing 140,-
20. 2. 18.00 Tajemství staré bambitky 2 160,-/140,-
20. 2. 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám 160,-
21. 2. 17.30 Uncharted titulky 160,-
21. 2. 20.00 Moonfall titulky 160,-
22. 2. 17.30 Smrt na Nilu titulky 160,-
22. 2. 20.00 Mimořádná událost 12+ 160,-
23. 2. 17.30 Spencer titulky 15+ 160,-
23. 2. 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám 160,-
24. 2. 10.00 Šťastný nový rok 2 BS 80,-
24. 2. 17.30 Dog RP titulky 160,-
24. 2. 20.00 Belfast RP/ART titulky 12+ 160,-
25. 2. 17.30 Smrt na Nilu titulky 160,-
25. 2. 20.00 Moonfall titulky 160,-
26. 2. 15.30 Seal Team: Pár správných tuleňů Bijásek dabing 80,-
26. 2. 17.30 Uncharted dabing 160,-
26. 2. 20.00 Dog titulky 160,-
27. 2. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing 80,-
27. 2. 17.30 Šťastný nový rok 2 BS 80,-
27. 2. 19.30 Dog titulky 160,-
28. 2. 17.30 Srdce na dlani 160,-
28. 2. 19.30 Ulička přízraků titulky 15+ 160,-
Změna programu vyhrazena. P = premiéra | RP = republiková premiéra BS = Biosenior
Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub

www.kinohvezdaprerov.cz,
tel.: 581 33 13 13

Plavání pro seniory (13–14 hodin)
3. 2, 7. 2., 10. 2., 14. 2., 17. 2., 21. 2., 24. 2., 28. 2. Změny provozní doby vyhrazeny.
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Zimní Přerov je ústředním tématem fotografií, o které se v únorovém čísle Přerovských listů podělili čtyři fotografové. A my se na čtenáře opět obracíme
s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou fotku z Přerova ve formátu 3:4, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám ji do
redakce na e-mail redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších vydání. (red)

Západ slunce fotoaparátem zachytila Eva Novotná. 

Další zajímavý pohled na přerovský zámek objevil Jan Gebauer. 

Zasněženou Rybářskou alej u rybníka zaznamenala Zuzana Kocourková. 

Dvě labutě plující po hladině velké Laguny do redakce poslal Jiří Zajíc. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
                       2. 2. Tršice–Lipňany–Přestavlky–Grygov,
11 km, bus 9.00, vede M. Ligurský
5. 2. Brodek–Nenakonice–Dub n.M.–Bla-
tec, 14 km, vlak 8.03, vede M. Ligurský
9. 2. Drahotuše–Rybáře–Familie–Lipník
nad Bečvou, 13 km, vlak 8.28, vede
V. Mužíková
12. 2. Moravičany–Loštice–Líšnice–Vyše-
horky–Mohelnice, 17 km, vlak 8.03,
vede M. Ligurský
16. 2. Brodek–Citov–Věrovany–Tovačov,
12 km, vlak 8.03, vede H. Dittelová
19. 2. Jeseník nad Odrou–Blahuto-
vice–Bělotín, 14 km, vlak 7.39, vede M.
Ligurský
23. 2.Troják–Hošťálková–Bludný–Troják,
12 km, bus 8.00, vede I. Žaludová
26. 2. Dřevohostice–Líšná–Zámeček–Stará
Ves, 14 km, bus 8.30, vede H. Dittelová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 725 017 083
3. 2. Tršice–Lipňany–Přestavlky–Krčmaň,
10 km, vede Bernátová, bus 9.00, nást. 13

5. 2. Otrokovice–Hulín, 16 km, vede Vál-
ková, vlak 7.45
10. 2. Chropyně–Záříčí–Troubky, 10 km,
vede Láhnerová, vlak 8.57
12. 2. Hovězí–Ochmelov–Lysný–Vsetín,
16 km, vede Sedláková, vlak 6.28, účast
předem nahlásit
17. 2. Přerov–Lýsky–Vinary–Buk, 12 km,
vede Válková, vlak 9.00, sraz u sokolov-
ny
17. 2. Vysoké Mýto–barokní poutní are-
ál–Vraclav, 14 km, vede Michňová, vlak
6.12
19. 2. Potštát–Bejchlovec–Odry, 17 km,
vede Sedláková, vlak 6.05, účast předem
nahlásit
22. 2. Malenovice–Tlustá hora–Zlín,
14 km, vede Šťávová, vlak 7.48, KPČ
24. 2. Osek–Veselíčko–Staměřice, 10 km,
vede Peprnová, vlak 8.28
26. 2. Brno–sad B. Hrabala–Líšeň
rokle–Bílovice, 12 km, vede Šťávová, vlak
7.37, ved. čeká v Brně

           VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
13. 2. Setkání chovatelů
27. 2. Setkání chovatelů

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
8. 2. 19.30 Lukáš Pavlásek Stand-up spe-
cial Planeta slepic. One man show Lukáše
Pavláska Planeta slepic, stand-up speciál,
ve kterém se kouknete, jaké vyhlídky má
naše slavná civilizace.
13. 2. 13.30 Nedělní party. Tradiční taneční
odpoledne se skupinou Harmony
22. 2. 19.00 The Cello Boys & Od klasiky
k rocku. Poprockové duo zahraje na vio-
loncella klasickou hudbu, ale i úpravy roc-
kových a popových hitů nejznámějších kapel
jako Nirvana, AC/DC, U2, Europe, Iron Mai-
den či známých interpretů a DJ s jako Jack-
son, Fonsi, Avicii a další.
27. 2. 13.30 Nedělní party. Tradiční taneční
odpoledne se skupinou Mini

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 3. 2. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. jóga pro seniory
Pondělí 7. 2. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Hřbitov červených krvinek – Olga

Župková
Čtvrtek 10. 2. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 14. 2. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Afrika VIII. část – Bedřich Šuba 
Čtvrtek 17. 2. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. jóga pro seniory
Pondělí 21. 2. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Hry na posílení paměti – O. Župková
Čtvrtek 24. 2. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech
Pondělí 28. 2. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Poutní místa jižní Moravy –
Mgr. Martina Krejčířová
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout
počítač a nebojí se myší. (7 lekcí, vždy
v pondělí od 14.45 do 16.15 hodin).
Začínáme 14. března 2022, cena 450 Kč,
kde: Centrum SONUS, Palackého 17a, při-
hlášky u M. Krejčířové, telefon: 777
729 521.
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RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov • www.rcslunicko.cz,
• facebook: rcslunickoprerov
1. 2. 16.30–18.30 Rodičovská skupina –
pro rodiče se zájmem o odpočinek, zamyš-
lení a sdílení rodičovských zkušeností, úspě-
chů i neúspěchů. Doprovází psycholožka
Mgr.Bc. Eva Ahmed pracující s dětmi a rodi-
nami v konfliktu, matka dvou dětí. 
Cena: 1100 Kč (10 setkání – 2x měsíčně),
začínáme 1. 2., hlídání dětí po domluvě
možné. Přihlášení: rcslunicko@email.cz
11. 2. 9.30–11.00 Sluníčkové děti rozdá-
vají radost seniorům – návštěva dětí a rodi-
čů v Domově pro seniory. Sraz v 9.30 před
domovem v Kabelíkově ulici. Pojďte se
mezigeneračně potkat. (Akce se uskuteční
podle aktuální epidemiologické situace).
Herna je otevřená od 9.00–12.00, program
začíná od 10.00
Pondělí – odpolední herna 15.30–18.00
bez programu
Úterý – herna s programem Zpívánky
Středa – herna s programem Hrátky s bato-
látky
Čtvrtek – herna s programem Tvoření,
odpoledne 16.00–18.00 keramika pro
rodiče s dětmi
Sledujte naše facebookové stránky @rcslu-
nickoprerov a webovky www.rcslunicko.cz,
kde jsou aktuální informace.

                    
SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

www.svcatlas-bios.cz, tel.: 581 209 353
Soutěže MŠMT ČR 18.2. Okresní kolo sou-
těže Wolkerův Prostějov
23. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády
kat. A,B,C,D
25. 2. a 28. 2. Okresní kolo Konverzační
soutěže v NJ
Do 4. 3.Výtvarná korespondenční soutěž
Namaluj přírodu – Zvířata na dvorcích
a zahradách, BIOS
4. 2. akce na prázdniny – podle aktuální
epidemiologické situace, bližší info vATLA-
SE a BIOS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
27. 1. – 3. 3. Kurz trénování paměti s lek-
torkou Jitkou Krásnou, učebna MK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, každý čtvrtek
od 9.00 do 10.30 hod. nebo od 16.30 do
18.00 hod. (jen pro předem přihlášené)
1. 2. a 15. 2. Virtuální Univerzita třetího
věku – videopřednášky pro studující senio-
ry na téma Dějiny oděvní kultury, učebna
MK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od
10.00 do 11.30 a od 13.00 do 14.30 hod.
14. 2. – 18. 2. Prodej vyřazených knih
a časopisů, suterén MK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, každý den kromě středy od
8.00 do 17.00 hod.
15. 2. a 22. 2. Grafika snadno a rychle –
dvě lekce kurzu pro začátečníky s grafickým
programem Canva, učebna MK v Přerově,
Žerotínovo nám. 36, od 16.00 do 18.00 hod.

23. 2. Černobyl: spící peklo – cestovatelská
beseda sTomášem Kubešem, Ministerstvo
zemědělství ČR v Přerově, Wurmova 2, od
17.00 hod.
Akce pro děti:
1.–28. 2. Hurá do kostýmu aneb Proměň
se ve svého oblíbeného hrdinu – fotosou-
těž pro děti o tři deskové hry
1. 2. Tvořivá dílna – provázkové srdíčko, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 12.00 hod. 
3., 10., 17. a 24. 2. X-BOX (oblíbené
pohybové aktivity), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 12.00 do 17.00 hod.
4., 11., 18. a 25. 2. Herní klub „Háčko“
(stolní a společenské hry), půjčovna pro
děti, Palackého 1, od 14.00 do 16.00 hod.
7. – 11. 2. Tvořivá dílna – město z novi-
nového papíru, pobočka Předmostí, Hra-
nická 93/14, v provozní době

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska • Entomologie
Mineralogie • Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 27. 2. Čtvero ročních období – ZIMA.
Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. pat-
ře. Vstupné 20/10 Kč 

Muzejní edukace pro veřejnost, škol-
ní a jiné zájmové skupiny: 
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. sto-
letí – Tváře J. A. Komenského (pro starší
žáky a studenty SŠ) 
NOVINKA! Expozice mineralogie – Zázraky
neživé přírody (program vytvořený pro žáky
I. stupně ZŠ) 
NOVINKA! Expozice zvonů – Muzejní ZVO-
NOhraní (program pro MŠ s aktivním zapoje-
ním žáků avyužitím tzv. Orffova instrumentáře)
Aktuální nabídku edukačních programů si
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost: 
16. 2. Tvořivé středy v muzeu: sněženky
a bledule. Tvořivá dílna pro celou rodinu
– budeme vyrábět první jarní květiny z plsti

a dalších materiálů. Od 15 do 17 hodin,
přerovský zámek (Horní náměstí 1, Přerov).
Vstupné 20 Kč.
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Mgr. Jana Trtíková, tel.:
581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail:
trtikova@prerovmuzeum.cz, www.prerov-
muzeum.cz

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost
3. 2. Výstava a vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže pro děti na téma „Ovoce plné vita-
mínů“. Výstava prací ve výloze v Pasáži.
5. 2. Krmit či nekrmit?
Ornitologická exkurze kolem řeky Bečvy
a Laguny s Martinem Vymazalem ke Dni
mokřadů, nejen o krmení vodních ptáků
ve městě. Sraz v 9.30 u přerovské soko-
lovny.
11. a 12. 2. Jarní swap – výměnný bazárek
oblečení. Darujte své nepotřebné kvalitní
oblečení a přijďte si vybrat nové, které
potřebujete. Pátek 17–19 hod, sobota
9–12 hodin, Korvínský dům, Horní náměstí
31 v Přerově. Vstupné 30 Kč.
17. 2. Valašsko z lufta
Cestovatelská přednáška Jana Husáka
o přírodě a zajímavostech valašského
regionu, úžasné záběry krajiny a míst z dro-
nu. Od 17 hodin, Korvínský dům, Horní
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 20 Kč.
Ekoporadna pondělí až pátek 9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na
https://ornis.cz/ nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN
Hrad Helfštýn je v měsíci únoru pro veřej-
nost uzavřen. Více informací o hradě Helf-
štýně najdete na: https://helfstyn.cz/

KAFÉ OD HOLKY 
MOSTNÍ 13, TEL.: 775 775 590
Až do 12. března je možné navštívit zají-
mavou výstavu přerovské fotografky Ivety
Juchelkové s názvem WOMAN.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Výstava přerovských motivů v olejomalbách,
grafice, linorytech a dřevorytech, akvarelech,
objektech, fotografiích nebo medailích je

k vidění po celý únor v Galerii města Přerova
na Horním náměstí. Výběr z díla Augustina
Mervarta, Antonína Kubáta, Ladislava Vlod-
ka, Pavla Kotase, Jiřího Ryšavého, Františka
Kuciána, Josefa Barucha, Josefa Bajáka, Lju-
bomíra Buriana nebo Evy Siblíkové-Chme-
lařové pochází z jedinečné soukromé sbírky
manželů Pajorových z Přerova. Prodejní
výstava je přístupná denně mimo pondělky,
galerie slouží zároveň jako kavárna.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, TEL.: 581 217 187

V únoru bude zahájena zajímavá výstava
obrazů nežijícího autora Jana Hovory z Lip-
níka nad Bečvou, který se narodil v roce
1900 a zemřel v pouhých 56 letech. Původně
vyučený malíř pokojů začal malovat obrazy
– olejomalby, akvarely, lepty, dřevoryty, rov-
něž restauroval staré fresky – mimo jiné
interiér zámku v Kroměříži. Miloval své rodiš-
tě a právě Lipník nad Bečvou se stal nejčas-
tějším motivem jeho obrazů. Maloval zdejší
stará zákoutí, uličky osvětlené plynovými
lampami, středověké hradební bašty. Nechy-
bí ani obrazy nedalekého Helfstýna a řeka
Bečva. Jan Hovora byl velmi citlivý a skromný,
celkem namaloval na sto obrazů – nikdy se
jimi ale nechlubil. Výstava jeho díla v Pasáži
bude výjimečná, protože se podařilo zapůjčit
od rodiny a soukromých sběratelů téměř
padesát Hovorových obrazů.

GALERIE ESO
KRATOCHVÍLOVA 22 

V měsíci únoru můžete v galerii vidět nové
obrazy Jiřího Kristena. Ten svou profesi
vykonává nezávisle od roku 1996, žije
v Nemojově u Dvora Králové nad Labem.
Umělecký zájem rozděluje především mezi
volnou krajinu, zátiší, venkovské i městské
náměty. V tvorbě se snaží zachovávat tva-
rovou ucelenost, jednoduchost bez příliš-
ných detailů a přiměřenou barevnost. Podle
vlastních slov je rád, když obrazy povyšují
obyčejné na neobyčejné, vyvolají-li v divá-
kovi pocit harmonie, prostoty, nalezne-li
v nich specifickou poetičnost a malebnost.
Inspiraci čerpá také z kulturních památek
zajímavých měst, proto v naší galerii může-
te vidět mimo jiné i jeho umělecké ztvár-
nění Přerova.

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.15625
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


