
Veselení o pouti sv. Valentina v Příboře je opět tady! 
 

Přerušená tradice známé příborské poutě na saních byla obnovena v roce 2004! Letos se koná 

v novodobé historii po desáté! A zdá se, že by opět mohla být na saních…. 

 

Pamětníci si vzpomínají, že se valentinské poutě konaly už za první republiky, a pak ještě pár let po 2. 

světové válce. Vždycky ukrutně mrzlo, sněhu bylo nad kolena. Ti bohatší přijížděli na saních tažených 

koňmi, ti chudší neváhali přijít pěšky. A že často vážili i hodně dalekou cestu, o tom není pochyb! 

První písemná zmínka o příborské únorové pouti ale pochází už z r. 1673. Existuje účetní doklad, že 

obec tehdy přispěla určitým finančním obnosem „na outratu bratrstvu“, které se staralo o onu pouť.  
 

Foto obrazů Valentinské pouti v Příboře 

   
Josef Luňáček, 30. léta 20. stol.                 J. Turek, maloval 21. 2. 1916  

 

Jak bude vypadat první pouť v roce v České republice probíhající venku, a to bez ohledu na 

počasí v roce 2013? 

Prostranství u kostela sv. Valentina v Příboře a také kostel se otevřou pro všechny 

poutníky toužící po duševním prožitku, po zážitcích i dobrém jídle a pití v neděli 

17. února. 
 

    



Program - kostel sv. Valentina 
Pouť začne v 9.30 hod. slavnostní mší v kostele sv. Valentina. Slouţit ji bude p. Jindřich Švorčík.  

Kostel si budete moci prohlédnout v době od 12 do 14 hodin. 
 

Program prostranství u kostela: 

Od 9. hodiny ranní budou kolem kostela stát dobové stánky a v nich trhovci i řemeslníci. Z řemeslníků 

se představí kováři, košíkáři, cukráři…  

Trhovci slibují, ţe nabídnou nejen oblíbené šifle, ale i další medové pečivo a také příborské oříšky     

i koláčky, prvorepublikové tyčinky, pravé frgály, svatební koláčky, trdelníky, med.  

Chuťové buňky uspokojí i těm, kteří mají rádi maso. Mistři řezničtí připraví jelítka, jitrnice, ovárek, 

tlačenku.  

Ţaludky zahřejí prdelanka, drštková polévka, moţná i pirogy s brynzou, nebo horký čaj, svařák, 

zhřívanka, vařonka, medovinka, punč, horká čokoláda. 

K tomu všemu se hosté Veselení o pouti sv. Valentina stanou svědky kouzlení v doupěti alchymistek   

a budou si moci zajít do tajemné věštírny. 

Děti se rády svezou na dřevěném kolotoči s ručním pohonem a určitě se účastní „Rumcajsovkého“ 

turnaje! Během dopoledne uvidí tři pohádky, klauna a zasoutěţí si!  I ony se mají na co těšit. 

Závěr pouti bude patřit losování valentinských štěstí! Je naplánováno na 14. hodinu odpolední. 

A jestli máte strach, ţe promrznete, tak ne! Košíky s hořícím dřevem na zahřátí rukou jsou připraveny 

uţ teď. Vloni bylo v pravé poledne mínus 13 st. C a nezmrzl nikdo! 
 

Program Muzeum Příbor: 
A pokud se přece jen mráz dostane pod všechny vrstvy oblečení, záchrana a dokonce příjemná čeká 

v piaristickém klášteře - v budově naproti kostelu sv. Valentina. Muzejníci přivítají zmrzlíky horkým 

čajem a dvěma výstavami. Právě v den pouti v Muzeu Příbor otevřou - pouze na pár dní - výjimečnou 

expozici Kříže z depozitáře příborského muzea.  Stále ještě bude přístupná unikátní výstava Kůra, 

lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy, za poslední léta nejúspěšnější a nejnavštěvovanější výstava. 

K ní vţdy v 10, 11 a ve 13 hodin se promítne filmový dokument z archivu Muzea Novojičínska. 
   

Veselení o pouti sv. Valentina bylo v Příboře obnoveno díky Neformálnímu cechu podnikatelů a 

díky pracovníkům příborské radnice. Přijďte se podívat na jeho 10. ročník! Jste srdečně zváni! 
 

Připravila Mgr. Irena Nedomová, tel. 776 725 909, televize-pribor@seznam.cz,  

foto J. Kavan a archiv města Příbora.  
 

Kontakty:  

Město Příbor –Ing. Jaroslav Venzara, odbor rozvoje, e-mail: venzara@pribor-mesto.cz, tel. 556 455 457. 

Neformální cech příb. podnikatelů - Jana Svobodová, tel. 603 338 167. 

Muzeum Příbor – Mgr. Václav Michalička, e-mail: muzeumpribor@seznam.cz, tel. 556 725 191, 

724 367 334. 
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