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Na vánoční svátky je připravený, jak už se v posledních letech stalo tradicí, 
bohatý program. Více na str. 2
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V první polovině listopadu stavbaři
dokončili zateplovací práce na dvou
přerovských základních školách.

Nejprve slavnostním přestřižením pásky byly oficiálně
ukončeny práce na ZŠ Trávník, o několik dnů později i na
ZŠ Velká Dlážka. Na obou školách byla vyměněna okna,
zateplena střecha i fasáda a třídy i chodby se dočkaly vyma-
lování. Rekonstrukce škol je dotována z programu zaměře-
ného na životní prostředí, dotace dělá zhruba 50 procent.
Na ZŠ Trávník částka činila celkem 17,5 milionů a v přípa-
dě ZŠ Velká Dlážka to bylo 17,8 milionů korun. V tomto roce
ještě budou v prosinci ukončeny obdobné práce na ZŠ
Komenského v Předmostí. Šaf

Dvě základní školy v nových barvách

ROZHOVOR

Vánoční atmosféra v ulicích města

FOTO JAN ČEP
ZŠ Trávník Mezi hosty slavnostního převzetí rekonstruované ZŠ Velká Dlážka

byl i primátor Jiří Lajtoch a náměstek primátora Josef Kulíšek.
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Gospelové songy v podání šedesáti-
členného hudebního tělesa, centrum
města oživené prodejem vánočního
zboží a slavnostní rozsvěcení nazdobe-
ného stromu – tak vypadala atmosféra
první adventní neděle 28. listopadu
v Přerově.

Gospelový soubor přitom rozezněl
náměstí TGM v historii vánočních kon-
certů vůbec poprvé.

Na nepřeberné
spektrum svátečně
laděných akcí se
Přerované stejně jako každoročně
mohou těšit během celého nadcházejí-
cího prosince. „Vedle klasické adventní
zábavy na náměstí TGM mohou přícho-
zí zavítat také do Městského domu. Ten
bude hostit například výstavu Vánoční

salon, organizovat taneční večer Silves-
tr nanečisto a nabídne i originální pro-
gram – reprízu úspěšného muzikálové-
ho představení přerovských ochotníků
Ječmínek,“ zve příznivce dobré zábavy
Rudolf Neuls, ředitel pořádajících Kul-
turních a informačních služeb města
Přerova. 

Na co všechno se tedy můžeme těšit?
Řetězec akcí bude pokračovat druhou
adventní neděli 5. prosince na nám.
TGM, kde v 16.30 hodin odstartuje
Mikulášká show. Děti se vedle příjezdu
koňského spřežení s Mikulášem a andě-
li dočkají i ukázek práce kovářského
mistra nad rozžhavenou výhní, opékání
špekáčků nebo vystoupení čertíků
z Taneční školy HIT. Mikulášské
a Vánoční trhy pak centrum ovládnou
až do Nového roku. 

Ve středu 15. prosince organizátoři
potěší příznivce klasického programu
s názvem Vánoční hvězdičky. Vystou-

pením malých tanečníků a hudebních
skupin ožije náměstí každodenně až do
předvečera Štědrého dne 23. prosince.
Hvězdičky během jejich kralování na
podiu doplní v sobotu 18. prosince
vánoční kamion Coca-Coly a od 19. do
21. prosince vždy v době od 9 do 17
hodin Vánoční salon v malém sále
Městského domu. Tam pro potěchu oka

pracovníci SVČ
Atlas Bios připraví
tradiční výstavu
vánočních rekvizit.

Všemi očekávaný Štědrý den se pone-
se v duchu tradice. Koncert Pavla Nová-
ka ml. začíná 24. prosince v 10.30 hodin.
Inovace vánočního programu – tak lze
nazvat představení muzikálu Ječmínek,
který mohou příznivci zpívaného diva-

dla zhlédnout v úterý 28. prosince
v 19.30 hodin v Městském domě. Taneč-
ní večer Silvestr nanečisto pak o den
později, 29. prosince v 19 hodin, potěší
ty, kteří se nebudou moci dočkat pravé-
ho silvestrovského veselí. 

To vypukne poslední den v roce,
v pátek 31. prosince, už ve 14 hodin Tra-
diční plaveckou show s Bobem Přida-
lem v oblasti lávky U Loděnice, odkud se
mohou fanoušci otužilců na Bečvě pře-
sunout opět k náměstí TGM. Centrum
totiž v 15 hodin rozezní poslední letošní
koncert roku, který ve 21 hodin vystřídá
Silvestrovská party s René Jančíkem
a Hitrádiem Apollo. Veselice samozřej-
mě kromě dobré muziky a tanečních ryt-
mů zahrne i loučení s rokem 2010, vítá-
ní nového roku a velkolepý popůlnoční
ohňostroj,“ uzavřel výčet adventních,
vánočních i silvestrovských akcí v Pře-
rově Rudolf Neuls. Lada Galová, 

Kulturní a informační služby

Advent odstartoval gospelovými songy O výzdobu se postarali i pracovníci technických služeb

Vánoční salon – atmosféra Vánoc okouzlí především ty nejmenší.

kalendář předvánočních 
akcí v centru Přerova

Vánoční atmosféra v ulicích města
Vlastní přípravu zahájili pracovníci

technických služeb už začátkem října.
„Během tohoto měsíce jsme opravili

vadné vánoční ozdoby – vyměnili poško-
zené světelné kabely, žárovky a opravili
vadné přívody. Při kontrole jsme zjistili,
že ze stávajícího počtu 289 kusů ozdob
bylo zhruba 45 procent vadných. Co se
týče výzdob sloupů veřejného osvětlení,
nebudou v letošním roce žádné změny,“
podotkl Ing. Radek Koněvalík, ředitel
technických služeb.

„V letošním roce přikoupíme vánoční
ozdoby do místních částí Lověšice
a Žeravice. Jedná se o celkem šest kusů
bílých ledkových kabelů v délce dvaceti
metrů v ceně 22 tisíc korun. Vánoční
ozdoby jsme začali instalovat již začát-
kem listopadu a výzdobu dokončili
ozdobením vánočního stromu na

náměstí T. G. Masaryka,“ vysvětlil Radek
Koněvalík.

„Vánoční strom, který dosahuje výšky
okolo 18 metrů, jsme získali darem od
pana Šteinera z ulice Malá Trávnická.
K jeho vyzdobení jsme použili ozdoby
nově zakoupené v roce 2009. Začátkem
prosince nazdobíme další vánoční stro-
my v místních částech. Oficiální zaháje-
ní vánočních oslav je stanoveno na
28. listopadu, kdy bude slavnostně roz-
svícený vánoční strom na TGM,“ popsal
Radek Koněvalík. „Na silvestra bude jako
každý rok rozsvícena číslice nového roku
na budově Emosu a protože příští rok
slavíme 755 let od založení města Přero-
va, bude na věži zámku nainstalována
číslice 755 spolu se znakem města,
podobně jako při oslavách 750 let měs-
ta,“ doplnil Koněvalík. red.

V roce 2008 dokončila naše akciová
společnost Vodovody a kanalizace Pře-
rov, a.s., rekonstrukci kanalizace v Dvo-
řákově ulici od Vsadska po Vaňkovu ulici
s pomocí dotace z Fondu soudržnosti EU.

Dalším úsekem kanalizace, ve kterém
se vyskytují problémy se spády, kapa-
citou stok a technickým stavem kana-
lizace, je úsek od Kabelíkovy ulice smě-
rem na Kozlovice. Jeho oprava byla
zahájena v listopadu a dokončení se
plánuje do června příštího roku. 

Tento úsek, který odvádí hlavně
odpadní vody z nemocnice a areálu
Meopty, byl vybudován před osmdesáti
lety, je uložen v hloubce 4–5 metrů
a podle výsledků průzkumu je ve špat-
ném technickém stavu, místy v proti-
spádu a nestačí kapacitně odvádět sráž-
kové vody. Do této kanalizace má být
rovněž napojena kanalizace z místní
části Kozlovice, jejíž stavbu v současné
době město připravuje.

Dalším důvodem pro rekonstrukci
kanalizace je plánovaná oprava komu-
nikace v Dvořákově ulici, která má být
zahájena v příštím roce a jejíž stav trápí
obyvatele a návštěvníky Přerova dlou-
hou dobu. 

Výměna bude provedena v původní
trase a po dobu výstavby budou veške-

ré splaškové vody přečerpávány.
Komunikace v Dvořákově ulici bude po
dobu výstavby částečně uzavřena. Jeli-
kož jsou přímo nad kanalizací vysáze-
ny stromy, bude jich muset být 15 vyká-
ceno. Náhradou za tyto stromy bude na
původní místo nově nasázeno 28 lip
a celkově bude opraveno celé prostran-
ství, které bude stavbou dotčeno. Tyto
úpravy budou provedeny podle projek-
tu sadových úprav, který byl zpracován
ve spolupráci s městským architektem,
odborem životního prostředí a odborem
majetku města. 

Stavba kanalizace v místě před nemoc-
nicí a na jedné z důležitých příjezdových
komunikací bude komplikovat dopravní
situaci v oblasti u nemocnice. Ve spolu-
práci s dodavatelem stavby se budeme
snažit minimalizovat dopady na obyvate-
le a snížit negativní vlivy na okolí stavby.

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zahájili jsme další etapu
rekonstrukce kanalizace

Sbírka pod vánočním
stromem

Už tradičně město pořádá veřejnou sbírku pod vánočním stromem na náměstí
TGM. Sbírka se uskuteční ve prospěch občanského sdružení Jsme tady a vybra-
né peníze budou použity na pořízení rehabilitačních pomůcek 
Kasička bude zavěšena na vánoční strom 28. listopadu, při příležitosti jeho slav-
nostního rozsvícení, a můžete do ní přispívat až do 6. ledna nového roku.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů

a ceník inzerce ve formátu PDF:
www.mu-prerov.cz



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
jsem rád, že na ustavujícím zastupitel-
stvu 15. listopadu byl odsouhlasen
vznik široké koalice, kterou tvoří
zástupci čtyř ze šesti politických stran.
Toto širší politické spektrum by mělo
být zárukou objektivního pohledu na
řešení připravovaných projektů a akcí. 
Těší mě, že konečně budeme mít klid
na vlastní práci. Noví náměstci se už
seznamují s oblastmi svých kompeten-
cí a chod magistrátu se dostává do běž-
ných kolejí.
Mám rád poslední měsíc roku. Sváteč-
ní pohoda Vánoc přináší spolehlivě
jakési zklidnění v duši. Lidé jsou k sobě
usměvavější a ohleduplnější. Stejně
jako předcházející roky i letos ke slav-
nostní náladě přispěje řada akcí. Zkla-
máni neodejdou z náměstí T. G. Masa-
ryka ti, kteří se zaposlouchají do tónů
gospelových songů u rozsvíceného
nazdobeného stromu. Tu správnou
pohodu Vám spolehlivě přinese nahlí-
žení na pulty stánků s vánočním zbo-
žím. Dá se předpokládat, že ani letos
neodoláte ochutnávce léty prověřených
laskomin. Největší potěšení mám však
z rozzářených očí těch nejmenších, kte-
rým přiveze Mikuláš kromě nadílky
i plno zábavy. Opět na naše hlavní
náměstí zavítá vánoční kamion Coca-
-Coly. 
Pozorně sledujte termíny prosincových
koncertů, nabídka je opravdu bohatá.
Pestrý program tradičně přinesou
Vánoční hvězdičky, které vyvrcholí
koncertem Pavla Nováka ml. na Štědrý
den. Příznivce společné zábavy „ve vel-
kém“ nezklame silvestrovská show
v poslední den roku. K tradici už řadu
let patří i odpolední plavecká show
otužilců v Bečvě.
Adventní dny si můžete vychutnat
s pohárkem svařeného vína společně se
svými přáteli nejen na náměstí T. G.
Masaryka. Klidnější prostředí k setká-
vání, a snad i poetičtější atmosféru,
najdete na Horním náměstí před gale-
rií města s pohledem na svítící strom. 
Ještě bych se rád zmínil o dárku, který
jsme pro Přerovany připravili. Na
předvánočním trhu se můžete těšit na
knihu s prostým názvem Přerovský
zámek, jistě udělá radost mnohým
z Vás. 
Dříve než plně podlehneme slavnostní
vánoční náladě, čeká nás práce na pří-
pravě nejdůležitějšího dokumentu,
a tím je rozpočet města na rok 2011.
Budeme ho schvalovat na zastupitel-
stvu, na kterém se s Vámi opět rád set-
kám, 13. prosince v Městském domě.

■ Sloupek primátora
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Krátce z usnesení
ustavujícího

zastupitelstva
15. listopad

Zastupitelé zvolili veřejným
hlasováním: 

• primátora města Přerova Ing. Jiřího
Lajtocha (ČSSD)

• 3 náměstky primátora – Ing. Jarmilu
Havlíčkovou (ODS), Mgr. Dušana
Hluzína (TOP 09) a Mgr. Josefa Kulíš-
ka (ODS)

• a dalších 7 členů Rady města Přerova
– Ing. Jaroslava Čermáka (ODS); Ing.
Tomáše Dostala (KDU-ČSL); Čestmí-
ra Hlavinku (ČSSD); Mgr. Šárku Krá-
korovou Pajůrkovou (ČSSD); Mgr.
Radovana Rašťáka (ČSSD); Michala
Záchu (ODS), DiS.; Bc. Václava
Zatloukala (ČSSD).

Vymezení kompetencí souvisejících se
zastupováním města v oblasti
samostatné působnosti:

• primátor Ing. Jiří Lajtoch – plnění
úkolů souvisejících se zastupováním
města v oblasti samostatné působnos-
ti svěřené do kompetence odboru
finančního, a to včetně jednání, uzaví-
rání smluv a podepisování právních
úkonů ve výše uvedených věcech,

• náměstkyně primátora Ing. Jarmila
Havlíčková – plnění úkolů souvisejí-
cích se zastupováním města v oblasti
samostatné působnosti svěřené do
kompetence odboru majetku města,
jeho správy a provozu, včetně vztahů
s Technickými službami města Přero-
va, s.r.o., odboru právního, odboru
sociálních služeb a zdravotnictví, a to
včetně jednání, uzavírání smluv
a podepisování právních úkonů,

• náměstek primátora Mgr. Dušan
Hluzín – plnění úkolů souvisejících se
zastupováním města v oblasti samo-
statné působnosti svěřené do kompe-
tence odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy, odboru zemědělství, odboru
dopravy, a to včetně jednání, uzavírá-
ní smluv a podepisování právních
úkonů, 

• náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek
– plnění úkolů souvisejících se zastupo-
váním města v oblasti samostatné
působnosti svěřené do kompetence
odboru rozvoje, odboru životního pro-
středí, a to včetně jednání, uzavírání
smluv a podepisování právních úkonů. 

Zastupitelé určili náměstka primátora
Mgr. Josefa Kulíška k zastupování pri-
mátora v případě jeho nepřítomnosti.

Z ustavujícího zastupitelstva 
15. listopadu
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Nové tváře na radnici

Zastupitelstvo
města Přerova
v pondělí 13. prosince

ve 13 hodin ve velkém sále
Městského domu

Pozvánka

Představujeme:

Ing. Jarmila
Havlíčková
(ODS), náměstkyně
primátora

Narodila jsem se ve Vrbně pod Pradě-
dem v roce 1966. Po maturitě na Střední
ekonomické škole v Opavě jsem své prv-
ní pracovní zkušenosti získala ve
Výzkumném a vývojovém ústavu Prů-
myslového stavitelství v Brně. Po dvou-
leté praxi jsem začala studovat na Vyso-
kém učení technickém v Brně – obor
pozemní stavby. Po ukončení studia
jsem v roce 1990 nastoupila na Městský
úřad v Bruntále – odbor výstavby. Od
července 1992 pracuji na Stavebním úřa-
dě Magistrátu města Přerova na pozici
vedoucí oddělení stavebních řízení.

Jsem vdaná. S manželem a naším
16letým synem bydlíme v Přerově. Mezi
mé záliby patří v zimě lyžování, v létě pla-
vání a jízda na kole. Od jara do podzimu
ráda trávím volné chvíle na zahrádce. 

Členkou ODS jsem dva roky. Mým
cílem je moderní a dynamický Přerov,
který bude přátelský ke svým občanům
a pomůže jim s hlavními životními sta-
rostmi, mezi které patří dostatek pra-
covních míst nebo bezpečnost a čistota
v ulicích.

Mgr. Dušan Hluzín 
(TOP 09),
náměstek
primátora

Jsem Přerovan, narodil jsem se v roce
1964. Po studiu na přerovském gymná-
ziu jsem pracoval jeden rok jako závoz-
ník v ČSAD Přerov. Poté jsem vystudoval
filozofickou fakultu UP Olomouc. Krát-
ce jsem působil jako středoškolský uči-
tel na gymnáziu v Přerově. Postupně
jsem vystřídal několik pracovních postů:
nejprve jsem byl zaměstnán jako pro-
duktový manager ve firmě Schwarzkopf
s.r.o. Praha, následně v letech 1996 až
1999 jako obchodní ředitel Obchodní
tiskárny Kolín. Od roku 2000 až dosud
s krátkou přestávkou jsem působil
v Technických službách (OSVČ). Jsem
ženatý, mám dva syny, 15 a 17 let. Od
narození žiji v Újezdci s tím, že jsem
doposud hodně služebně cestoval. S tím
souvisí i moje hobby, kterým se stalo
vaření, a to zejména české domácí
kuchyně, která mi ve světě chyběla. Mezi
moje další koníčky patří literatura, his-
torie a zahrada. Přál bych si prosperují-
cí Přerov, kde bude kvalita života na
takové úrovni, že nám ji lidé v okolních
městech budou závidět. Šaf

Ve vedení radnice zasednou dva noví náměstci primátora. Oblast
problematiky odboru dopravy, odboru školství, mládeže a tělový-
chovy a odboru zemědělství dostává na starost Mgr. Dušan Hluzín
a oblasti majetku, odboru právního a odboru sociálních služeb
a zdravotnictví se bude po dobu dalších čtyř let věnovat Ing. Jarmi-
la Havlíčková. Požádali jsme je o malou vizitku.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
Palackého úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 11.

Kratochvílova (III.etapa) úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 30. 11.

Vûtrná, Pfierov-Újezdec úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

Such˘ potok, Pfierov-Îeravice úplná uzavírka (oprava místní komunikace) do 15. 12.

MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.

Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

kraj. sil. III/04724, Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
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■ Otázka pro...
Po říjnových volbách se mezi zastupiteli objeví dvanáct nových tváří. Oslovili
jsme několik z nich, kteří jsou především pro své mládí nováčky ve veřejné
politice. Obrátili jsme se na ně s otázkou:

Co očekáváte od své práce
komunálního politika?

Přemysl Dvorský
ČSSD

Vzhledem k mé profesi a zkušenostem
z praktické práce v komisích rady města
v minulém volebním období vyvstávají
přede mnou především dvě oblasti, do
nichž bych chtěl vložit své úsilí – školství
a kultura. Díky svým nemalým zkušenos-
tem s projektovou činností bych mohl být
platný, věřím, i v této oblasti a to nejen ve
školství či kultuře, ale také například
v resortu sociálních věcí apod. Svou čin-
nost ve prospěch města a jeho obyvatel
však nechci vyčerpat běžnou prací
v zastupitelstvu a poradních orgánech
rady města, ale především bych chtěl
pomoci občanům řešit konkrétní problé-
my, s nimiž se v našem městě potýkají.
Jsem proto otevřený všem nápadům
a budu vděčný za všechny jejich podněty.

Michal Zácha
ODS

Do zastupitelstva i rady města vstupu-
ji poprvé, což ale nemusí být nutně han-
dicap. Věřím totiž, že i nováček může
někdy přijít se zajímavým nápadem.

V práci zastupitele a radního bych rád
zúročil zkušenosti z mé dosavadní pro-
fesní kariéry v soukromé sféře. Zaměřit
se zejména chci na oblasti fungování
města, které důvěrně znám.

Vychováváme s manželkou tři malé
syny, a proto bych se například rád
věnoval řešení problémů, které pálí rodi-
ny s dětmi. Jako velký problém v této
oblasti vidím především záležitosti spo-
jené s fungováním a kapacitou školek.
Vzhledem k tomu, kde v Přerově bydlím,
budu také dbát na to, aby se nezapomí-

nalo na nutnost dalšího budování proti-
povodňových opatření.

Magdalena
Dostalová
KDU-ČSL

Vstup do komunální politiky je pro mě
nová výzva a hlavně služba spoluobča-
nům. Ve své praxi se setkávám se zdra-
votními problémy pacientů, které často
vyplývají ze zhoršeného ovzduší našeho
města nebo nevhodné výsadby zeleně.
Budu se snažit o zlepšení životních pod-
mínek Přerovanů. Důležitá bude pro
mne spolupráce s představiteli KDU-
ČSL, jednotlivými členy komisí a větší
komunikace se všemi osadními výbory
či komisemi městských částí.

Připravujeme nové internetové strán-
ky, které budou aktuálně a více infor-
movat o naší práci, o našem snažení
prosadit zásadní body programu KDU-
ČSL nebo o dění v zastupitelstvu či radě
města z našeho úhlu pohledu. Věřím, že
má práce přinese pozitivní výsledky.

Zdeněk Schenk 
Společně pro
Přerov

Předpokládám, že to rozhodně nebu-
de lehké. Jsem jeden z 35 zvolených
zastupitelů a uvidím, zda-li můj hlas
bude mít za stávajícího rozložení poli-
tických sil vůbec nějakou váhu. Nedělám
si o této práci žádné iluze. Nechci být
zklamán a hlavně nechci zklamat ty, kte-
ří mi svým hlasem vyjádřili důvěru. 

Jsem rodilý Pobečvan, mám tohle
město rád a pokud to bude alespoň tro-
chu v mé moci, budu usilovat nejen
o zlepšení kreditu města Přerova, ale
zároveň o to, aby se nestalo ‘stokou’ dol-
ního Pobečví. Šaf

Dispečerka nabízí služby
řemeslníkům

■ Z místních částí

Hasiči ve Vinarech slavili

Den otevřených dveří 
v Penčicích

Den otevřených dveří pořádá v Penčicích dostihová stáj Incitát. Otevřeno je
23. prosince od l4 do l7 hodin a 24. prosince od l0 do l5 hodin.

Také v našem městě a jeho širokém okolí působí už přes rok občanské sdru-
žení Dispečerka, jehož programem je podpora a pomoc řemeslníkům. 
Každý řemeslník zapsaný do projektu má zaručenou, veřejně dostupnou pre-
zentaci na portálu www.dispecerka.cz. Zde má uvedenou vlastní internetovou
prezentaci s přehledným výčtem svých řemeslných dovedností, s fotografiemi
práce, referencemi a mimo jiné také certifikáty. Pro každého občana, který hle-
dá svého řemeslníka, je jeho vyhledání snadno dostupné, přehledné a pro mno-
hé z nás také zásadní možnost ověření přímo v registru Živnostenského úřadu. 

Služby dispečinku – osobní dispečerka
• stará se o živnostníkovy stránky na portálu www.dispečerka.cz, (vkládání foto-

grafií, textů apod.),
• pomáhá při zpracování smluv, daňovém poradenství, zasílání poptávek, zajiš-

ťování spolupráce mezi řemeslníky a další,
• pomáhá při zajištění reklamní podpory.

Řemeslník se pomocí portálu www.dispecerka.cz velmi snadno a jednoduše
představí široké veřejnosti ve svém regionu. Lidé hledající toho „svého“ řemesl-
níka si pak v klidu domova snáze vyberou.

V listopadu si připomněli dobrovolní
hasiči z Vinar 85. výročí svého založení
v roce 1925. Během své dlouholeté čin-
nosti se mohou pochlubit mnoha zda-
řilými akcemi.

Byli to právě hasiči, na které se mohlo
vedení obce vždy spolehnout. Hasiči
postavili novou hasičskou zbrojnici
a kulturní dům, pomáhali s vybudová-
ním kanalizace, vodovodu, samoobslu-
hy, mateřské školy, výletiska a potom
sportovního areálu Skalka. Pomohli i při
budování chodníků a silnice v obci.

Od roku 1953, kdy byl zrušen kulturní
odbor, převzali i akce tohoto charakte-
ru. Velmi zdařilé jsou hodové zábavy, od
roku 1983 pořádají vodění medvěda
a pochovávání basy. V 50. letech půso-
bili jako členové divadelního souboru,
a to z 60 procent. Hasiči podporují, pří-
padně organizují Dětský den, nově
i pálení čarodějnic. Od roku 1987 pořá-
dají hodový turnaj v minikopané.

V rámci své profese se zásahová jed-
notka několikrát zúčastnila hašení požá-
rů domků, stodol, lesa a pomáhali likvi-
dovat následky povodní v roce 1997
a 2010 v Přerově a Předmostí, v Troub-

kách a v teplárně Dalkia. Od roku 2004
mají hasiči družbu se sbory dobrovol-
ných hasičů z Vinar u Nového Bydžova
a Vinar od Vysokého Mýta. Zde probíhá
jednou za dva roky soutěž v požárním
sportu.

Sbor dobrovolných hasičů ve Vinarech
se může pochlubit čestným hostem, kte-
rým byl jmenován zdejší mecenáš – prof.
MUDr. Július Petřivalský, významný čes-
ký chirurg. V současné době má ve svém
středu významného hasiče-funkcionáře
bratra Zdeňka Christena, člena výkon-
ného výboru OSH Přerov, starostu okr-
sku č. 3 a funkcionáře SDH Vinary, kte-
rý v roce 2009 obdržel titul Zasloužilý
hasič a za svou činnost medaili Za záslu-
hy. Miroslav Rozkošný

Pozvánka

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

5. 12. lékárna Alfa, nám. Pfierov. povst. 581 204 419

12. 12. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

19. 12. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

24. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

25. 12. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

26. 12. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka, Dr. Paller, 9. kvûtna 84

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna U ná-
draÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání
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Z čeho jsem měl(a)
největší radost 

pod stromečkem?

Petra Švestková,
Přerov

Nějak si nemůžu
uvědomit, který dá-
rek pro mě byl ten
nejhezčí. Ale asi ty,
které jsem našla pod

stromečkem v dětství. Dnes mám nej-
větší radost z dárků, kterými obdaruji své
blízké a vidím, že je potěšily. Letošní
Vánoce mi připomenou tu atmosféru
mých dětských let, protože v rodinném
kruhu je budeme slavit s dvouletou sest-
řenicí. Očima dětí jsou i pro dospělého
vánoční svátky zázračné.

Jiří Zlámal, Přerov
Vzpomínám si, že

v dětství mně udělal
největší radost dá-
rek, který jsem mohl
rozmontovat na nej-
menší součástky. Byl
jsem zkrátka už odmala montér. Také si
uvědomuji, že rodiče nám s bratrem vždy
přichystali překvapení se stromečkem,
který se „sám“ rozsvítil. Jednou to ale
nedopadlo dobře, my jsme seděli u svá-
teční večeře a najednou rána a stromek se
převrhl, ozdoby rozbité, dárky pod nimi
se střepy. A to bylo asi největší překvape-
ní, ale spíš pro rodiče. Dnes už se více než
na dárky těším na vánočního kapříka
a pohodu v rodinném kruhu. 

Kateřina Zoulová,
Přerov

Nejhezčím dárkem
je pro mě vlastně
každý, který je věno-
ván s láskou. A když
se ještě navíc trefí do

mého vkusu, tak jsem úplně spokojená.
Ale nejvíce si vážím toho, že je rodina
pospolu, že jsme si vědomi soudržnosti
a lásky svých nejbližších. To je pro mě ten
nejhezčí dárek. Mám ráda i atmosféru
Vánoc ve městě, světelnou výzdobu,
vánoční strom a stánky na náměstí.

Ladislav Palotáš,
Přerov

Nejhezčí dárek
jsem dostal od dce-
ry. Je to keramická
figurka, kterou vyro-
bila sama v mateř-
ské škole. Také je pro mě dárkem, když už
od Svatého Martina napadne první sníh
a mohu s dětmi zažívat pravé zimní rado-
vánky. Vánoční atmosféru si vychutná-
vám již samotnou přípravou na svátky.
Výzdobou bytu, ochutnávkou cukroví
a na Štědrý den přípravou bramborové-
ho salátu a kapra. Příjemná jsou i setkání
s přáteli na náměstí TGM u svařáčku. A
vrcholem jsou pak rozzářené oči našich
dětí u stromečku poté, co je vyzve vánoč-
ní zvonek. Jana Šimčíková

Vánoční anketa Vychází nový sborník archivu
Zájemcům o regionální historii se

dostane v předvánočním období do
rukou nové číslo Sborníku Státního
okresního archivu Přerov 2010.

Z příspěvků jmenujme ty, které se zabý-
vají odbojovou činností za 2. světové vál-
ky. Pavel Kopeček shrnul své poznatky
v článku Odbojové hnutí na Přerovsku
a Hranicku v letech 1943–1945. Petr Jirák

připomíná osobu odbojáře Jaroslav Raš-
ka a činnost organizace Moravská rov-
nost v Kojetíně a okolí. Ve sborníku se
objeví první část práce Václava Krejčího
o historii Klubu filatelistů v Přerově.
Životní dílo Karla Herzána, průkopníka
v používání železobetonu jako nové sta-
vební hmoty v českých zemích, v širších
souvislostech podává Jiří Lapáček. Petr

Hlavačka si vzal za úkol představit zakla-
datelské dílo a pozůstalost P. Ferdinanda
Chýlka ve světle nových archivních doku-
mentů, zatímco Věra Fišmistrová, nava-
zujíc na svůj příspěvek v předchozím čís-
le, zpracovává osudy další podnikatelské
rodiny z Přerova pod názvem Sladký
život továrnice Terezie Hrubé aneb
řemeslo má zlaté dno. PhDr. Jiří Lapáček

Vedle tradičního vánočního stromeč-
ku si zkrášlujeme příbytek též různými
stálozelenými rostlinami či keříky.

Jmelí nechybí o Vánocích u nás snad
v žádné domácnosti. Čím více je na vět-
vičce bílých bobulek, tím větší štěstí nás
má čekat v novém roce. V dávných
dobách bylo jmelí součástí pohanských
obřadů. Bylo symbolem života a ochran-
ným talismanem. Zvyk líbat se o Váno-
cích pod větvičkou jmelí k nám přišel
z Anglie. Muž může políbit každou dív-
ku či ženu, kterou potká pod zavěšeným
jmelím. Za každý polibek se utrhne jed-
na bílá bobulka. Poslední se na jmelí

nechá až do dalších Vánoc, aby z domu
neodešla láska. Jmelí se do Evropy roz-
šířilo z Anglie. Tento zvyk se u nás dodr-
žuje dodnes a lidé zelené či pozlacené
a postříbřené snítky připevňují k lustru
nebo dávají do váziček na stůl.

Vedle jmelí si mnozí z nás opatří
vánoční hvězdu. Ta pochází z tropické
části Mexika a střední Ameriky, kde
může dorůstat výšky 2–4 m. U nás se jí
říká „vánoční růže“ nebo „vánoční hvěz-
da. Poinsettia je nápadná svými nádher-
ně zbarvenými listy, které tvoří zdánlivý
květ. Samotné květy pryšce jsou ve sku-
tečnosti nenápadné žluté tyčinky ve

středu květiny. Ke slavnostní výzdobě
a vánoční atmosféře patří též vánoční
kaktus, protože v tento čas krásně kve-
te. Pochází z Brazílie.

U našich sousedů, především v Anglii,
Německu a Francii, patří mezi nejtypič-
tější květiny Vánoc čemeřice. Dle legen-
dy je údajně čemeřice svatá. Betlémská
pastýřka prý následovala ostatní pastý-
ře do chléva, kde se narodil Ježíšek.
Chtěla přinést dárek, ale neměla, co mu
dát, tak sáhla po květinách osvětlených
paprskem světla – byly to květy čemeři-
ce. Čemeřici se též říká vánoční růže či
Kristova růže. 

V Americe a v Anglii je jedním z nepo-
stradatelných symbolů Vánoc a nechybí
v žádné domácnosti cesmína. Je pře-
durčena jako symbol štěstí, zdraví
a radosti. Jedná se o stálezelený keř či
strom. I za mrazů jsou její tuhé listy lesk-
lé a krásně zelené, plody červené. Říma-
né při starověkých oslavách slunovratu
(předchůdce Vánoc) posílali větvičky
cesmíny svým přátelům jako důkaz
náklonnosti. Podobný zvyk je známý
i v Německu. V Anglii svobodné dívky

zase psaly na lístky cesmíny jména
nápadníků. Tři lístky si daly pod polštář
a jméno chlapce, které ráno vytáhly jako
první, mělo označit budoucího manže-
la. Tuhé lístky lze využít i jako lodičky,
předpovídající budoucnost. Na lístky se
dají malé zapálené svíčky a pustí po
vodě. Úspěch předpovídá plovoucí
lodička, potápějící se pak prohru v živo-
tě či podnikání. Cesmína údajně chrání
proti zlým duchům, čarodějnicím, jedu,
ohni, blesku. Pozor ale na listy a plody
této krásné rostliny, které jsou jedovaté!
V Bachově terapii se užívají květy. Jejich
esence podporuje lásku k bližnímu,
schopnost milovat, náklonnost, přátel-
ství, harmonii a porozumění pro druhé.
Užívá se též proti žárlivosti, zlosti, závis-
ti, nenávisti, agresivitě, zatrpklosti. Křes-
ťané považují cesmínu za symbol věč-
ného života. Pichlavé listy představují
Kristovu korunu, červené plody jeho
krev. Listy obsahují kofein a v Jižní Ame-
rice se z ní připravuje nápoj maté nahra-
zující čaj. První cesmína v Čechách byla
vysazena kolem roku 1880 v sychrov-
ském zámeckém parku. Věra Fišmistrová

Květiny jako symboly Vánoc

Celkový pohled na továrnu 
Terezie Hrubé
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Z rukou ředitelky Oblastního spolku
Českého červeného kříže v Přerově Ale-
ny Stárkové převzali dárci krve 35 zla-
tých, 34 stříbrných a 39 bronzových
medailí. K poděkování se připojil i pri-
mátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch,
který předal zlatým dárcům dárkové
balíčky.

Z celé řady oceněných je třeba
jmenovat dárce krve, kteří převzali
zlaté medaile za 40 bezplatných
odběrů krve:
Pavel Cagášek, Ladislav Čalkovský,
Leopold Děrda, Radek Dornica, Jaro-

slava Dornicová, Rostislav Dvorský,
Ing. Radek Galnor, Zdeněk Halamíček,
Jaromír Holáň, Vilém Jančařík, Jiří Jaro-
lín, Stanislav Kobliha, Dagmar Kolíba-
lová, Alois Králíček, Jiřina Kramářová,
Aleš Krejčiřík, Martin Mánek, Mirosla-
va Maťová, Ing. Miroslav Netopil, Jaro-
slav Odstrčil, Zdeněk Otčenášek, Jaro-
slav Petřek, Jana Pietrowská, Ladislav
Pirkl, Jan Pokorný, Jiří Rozkošný, Radek
Snášel, Jiří Stoklasa, Radomír Šeránek,
Jiří Teplý, Jan Toth, Kamil Václavík,
Richard Vencel, Ladislav Vymazal, Zde-
něk Žák. Šaf
Všem oceněným blahopřejeme!

Zlaté medaile převzalo 35 dárců krve
Slavnostní síň přerovského zámku přivítala začátkem listopadu
přes sto dárců krve, kteří převzali zlaté, stříbrné a bronzové medai-
le dr. Jana Janského.

Kulturní kalendář hradu Helfštýn byl
v letošním roce opět o něco bohatší, ale
na celkovém stavu návštěvnosti to znát
není. Přestože máme velkou radost
z řady vydařených akcí, s běžnou den-
ní návštěvností příliš spokojeni nejsme.

V uplynulých měsících jsem měl mož-
nost vyzkoušet si organizaci větších akcí
různého charakteru a rozsahu na vlast-
ní kůži. Všechny jsou svým způsobem
specifické a každá vyžaduje rozdílnou
míru vynaloženého úsilí. Během roku
jsme pořádali několik drobných hudeb-
ních vystoupení, kde stačí komunikovat
s hrstkou interpretů a zvukařem. Nároč-
nější jsou festivaly, u nichž kastelán
slouží jako prostředník mezi vystupují-
cími, médii, návštěvníky, organizátory

a pořadatelskou službou. Najednou by
potřeboval být na pěti místech zároveň.
Vrcholem byl srpnový Hefaiston. Při
mezinárodním setkání uměleckých
kovářů musí táhnout za jeden provaz
obrovská spousta lidí. Tuto velkolepou
kovářskou slavnost by nebylo možné
uspořádat bez účasti většiny zaměst-
nanců Muzea Komenského v Přerově
a desítek dobrovolníků, kteří zajišťují
plynulý chod akce. Všichni tito lidé
potřebují koordinovat a také motivovat,
protože ustát alespoň hlavní tři dny
Hefaistonu není vůbec snadné. 

Naplnění jednotlivých bodů kulturní-
ho kalendáře bylo příjemné. Vysoká
návštěvnost tradičních i nových setkání
hudebních, zábavních, sportovních

i kulturních nás přesvědčuje o tom, že
stojí za to vynakládat zvýšené úsilí na
jejich pořádání. I v následující sezoně se
řada z nich bude opakovat. Navíc plá-
nujeme novinky zaměřené na konkrétní
cílové skupiny. Milovníci zvířat jistě při-
vítají agility show. Mladší generaci potě-
šíme drobným festivalem žonglérů
a obdivovatelé silných motorů zaujme
kromě tradičního setkání veteránů
i sjezd kultovních motocyklů Harley
Davidson.

Letos, kdy propršel celý květen a velká
část června, se celková výše návštěvnos-
ti dostala k necelým 75 000 lidí. Věříme,
že počasí nám bude v příštím roce přát
víc a opět se dostaneme na tradičních 90
a více tisíc návštěvníků. Vždyť Helfštýn
patří k nejrozlehlejším a nejatraktivněj-
ším hradním komplexům na Moravě. 

Šaf.

Novinkou letošní sezony byl festival vojenské historie.
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Letošní sezona na hradě Helfštýně listopadovými víkendy skončila.
Zajímalo nás, jak ji hodnotí kastelán hradu Jan Lauro.

Jak se vydařila letošní sezona na Helfštýně
Střední škola zemědělská v Přerově

bude již tradičně v rámci vánočních
svátků vystavovat Betlém a nejen
žákům a zaměstnancům školy, ale také
široké veřejnosti, tak zpříjemníme
předvánoční atmosféru.

Již od soboty 4. prosince bude opět
v areálu školy k vidění betlém se živými
zvířaty. K jeho prohlídce zveme děti
z mateřských a základních škol a přede-
vším rodiny s malými dětmi. Ty mohou
zvířata nejen obdivovat, ale také si je
pohladit. Případné přinesené pamlsky ve
formě chleba, jablíček, mrkve a dalších
můžete odložit do přichystaných nádob.
Betlém bude vystaven denně od 4. do 24.
prosince v době od 9 do 15 hodin.

Na Štědrý den proběhne již tradiční
sváteční krmení koní. Mnoho spoluob-
čanů v tento den přichází ke stájím naší
školy, aby těmto ušlechtilým zvířatům
dopřáli hojnosti a sobě zpříjemnili čeká-
ní na slavnostní večer. Krmení bude pro-
bíhat od 9 do 12 hodin. 

Při této příležitosti si mohou žáci ZŠ
prohlédnout areál školy a zároveň
popřemýšlet o zdejším studiu.

Mgr. Jana Mráčková

Přijďte se podívat
na živý betlém
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■ Z „Přerovských aktualit“
Exekucí přibývá, lidé se čím dál více

zadlužují
Ztráta zaměstnání nebo neuvážené půjčky ženou

stovky lidí do dluhových pastí. Těch, kteří potom
nezvládají splácet své závazky, přibývá. Své by o tom
mohli vyprávět exekutoři, ti některým dlužníkům zaba-
vují majetek opakovaně. Jen Exekutorský úřad v Pře-
rově letos vykonal téměř 45 tisíc exekucí, 1900 exeku-
cí se týkalo obyvatel z Přerovska. Zabavené věci potom
končí ve veřejných dražbách. Od začátku roku k 1.
listopadu jeden z přerovských exekutorských úřadů
dražil 868 nemovitostí. Bohaté zkušenosti mají také
odborníci v občanských poradnách, na které se čím dál
častěji obracejí nešťastní dlužníci, kteří se kvůli neu-
váženým půjčkám dostanou do finanční tísně. Setkali
se i s případy, kdy si lidé při sjednávání půjčky špatně
přečetli smlouvu a přišli o střechu nad hlavou. -ilo-

V Alšově ulici se dokončují 
parkovací místa

Stavební práce finišují v Alšově ulici, kde probíhá
rekonstrukce dvorního traktu. Uvnitř vnitrobloku
a před blízkou restaurací budou mít řidiči k dispozici
celkem 63 parkovacích míst. Zároveň tam vzniknou 4
kontejnerová stání. Během investiční akce, která má
být v těchto dnech už dokončena, stavební firma pro-
váděla nové odvodnění a kanalizace. Úprava v této
lokalitě včetně terénních a sadových úprav přišla na
téměř na 5,5 milionu korun. -rick-

V Přerově bude platit 
zaplachtovací vyhláška

Kvůli znečištění prostranství a snížení prašnosti
v ovzduší vstoupí v Přerově od 1. ledna v platnost nová
vyhláška o zaplachtování vozidel, která přepravují syp-
ký materiál. Přerov totiž patří k městům, která jsou
dlouhodobě zařazená k regionům se zhoršenou kvali-
tou ovzduší a to hlavně kvůli překračování imisních
limitů koncentrace prašného aerosolu. Podílí se na
nich i frekventovaná kamionová doprava. Nákladní
soupravy převážející sypký materiál tak budou muset
od nového roku jezdit s plachtou na korbě, pokud se
tak nestane, vystavují se finančním sankcím. -ilo-

Jesle jsou v našem regionu jen jedny
O jesle je v poslední době větší zájem. Zatímco v 70.

letech jsme v přerovském okrese jesle napočítali hned
16krát, v současné době jsou městské jesle jen jedny

na Svislech. Jejich kapacita je 45 dětí, zapsaných je jich
pětapadesát. Maminky, které chtějí své ratolesti do jes-
lí umístit na pět dnů v měsíci, jak jim to umožňuje
zákon, aniž by přišly o rodičovský příspěvek, musejí
v jeslích odmítat. Větší zájem si vedení jeslí vysvětluje
tím, že maminky nechtějí přijít o lukrativní zaměstná-
ní, a proto nastupují do práce dříve. Za pobyt dítěte
v jeslích se platí podle příjmu rodičů, je-li vyšší než 21
tisíc, činí 128 korun na den, při nižším příjmu od 13 do

21 tisíc korun to je 93 korun a při příjmu do 13 tisíc je
taxa stanovena na 59 korun. Letos městské jesle, které
spadají pod Sociální služby města Přerova, prošly
rekonstrukcí – vyměnila se tu okna, vznikly tu dvě
kuchyňky a sprchový kout.Rekonstrukce přišla na mili-
on 250 tisíc korun. -ilo-

O bydlení v azylovém domě je zájem
Lidí, kteří se vlivem těžké životní situace ocitnou bez

střechy nad hlavou, přibývá. Azylový dům pro matky
s dětmi je určený ženám ale i otcům, kteří se spolu
s dětmi ocitli ve svízelné životní situaci a nemají kde
bydlet. Azylový dům v ulici 9. května v Přerově provo-
zuje Armáda spásy. V ubytovně je k dispozici 18 poko-
jů, v současné době je 16 z nich obsazených, do dalších
dvou se co nevidět nastěhují další neúplné rodiny
v sociální nouzi. Dočasný domov tak nyní v azylovém
domě našlo 14 matek, dva otcové a celkem 35 dětí.
Matka s jedním dítětem zaplatí za měsíční ubytování
3000 korun, dospělý se dvěma dětmi 3900 a se třemi
dětmi 4500 korun. O ubytování je mezi ženami s dět-
mi, které se ocitly v těžké životní situaci zájem, už nyní
vedení azylového domu eviduje dalších 14 zájemců.

-ilo-

Zubr je Evropskou pivní hvězdou
Vlastnosti přerovského ležáku ocenili odborní

degustátoři a pivovarničtí experti z celého světa, ten-
tokrát v rámci evropské degustační soutěže European
Beer Star v Německu. Zubr Premium si za svou jedi-
nečnou chuť a kvalitu vydobyl zlatou medaili v pres-
tižní kategorii světlých ležáků, a také titul Europen Beer
Star 2010. Trofej si v Norimberku převzali zástupci
pivovaru. Na soutěži se utkala téměř tisícovka pivních
vzorků z 34 zemí světa. Jejich chuť, říz, aroma, barvu,
pěnu a jas posuzovalo 88 znalců z oboru pivovarnictví.
Podle nich Zubr Premium vynikal ve všech hodnoce-
ných kritériích a porotu přesvědčil i výborným dojmem
po napití. -svam-

V pivovaru se sešli sběratelé 
z celé Moravy

Staré pohlednice, nejrůznější etikety nebo obaly od
žiletek – se staly pro mnoho lidí koníčkem na celý život.
V polovině listopadu se v sále Pivovaru konalo posled-
ní sběratelské setkání letošního roku - k vidění tu byly
hlavně nálepky ze starých obalů od sirek, někdy
i s původními zápalkami.

Dnešní čtyřicátníci, i ti starší, si určitě pamatují, jak
si v dětství schovávali obaly od žvýkaček, čokolád nebo
pohlednice či známky. Zatímco mnozí z nás na svá
alba už dávno zapomněli, opravdoví sběratelé tomu
věnují všechen svůj volný čas. Pětasedmdesátiletá Jar-
mila Švubová z Brna se svým koníčkům věnuje už od
svých desíti let. Sbírá pohlednice Brna a zápalkové
nálepky. Filumenisté - sběratelé nálepek ze zápalek jen
litují, že sirkařství v Česku už skončilo. Po téměř 170
letech se přestěhovalo ze Sušic do Indie. V Přerově se
filumenisté scházejí čtyřikrát do roka. Další sběratel-
ské setkání, kam se sjíždějí lidé z celé Moravy i Čech,
bude 13. března. -ilo- 

Hřiště na Jižní je už dokončené
Obyvatelé Jižní čtvrti IV se už dočkali nového spor-

tovního a dětského hřiště. Oplocený areál s umělým
tartanovým povrchem je určený pro teenegery
a dospělé, kteří zde mohou hrát basketbal a další míčo-
vé hry. Hned vedle něj je dětské hřiště s atrakcemi –
lezeckou stěnou, skluzavkou a pružinovými prvky,
nechybí ani pískoviště. Pro pohodlí maminek tu při-
byly lavičky a místní ocení sadové úpravy včetně vysa-
zených stromů a nové kontejnerové stání. Areál pro
sportovní vyžití přišel na dva miliony korun. -ilo-

www.ktvprerov.cz

Přerov má nejlepší
televizní regionální

zpravodajství
Zlatou medaili přivezl redakční tým Kabelové televi-

ze Přerova ze 14. ročníku soutěžní přehlídky regionál-
ních a malých televizních studií Kafka 2010 v Kopřiv-
nici. Odborná porota ocenila výběr témat a zpracová-
ní reportáží, práci se zvukem, záběry kamery i design
studia zpravodajské relace Přerovské aktuality. 

Prvenství získala Kabelová televize Přerov v konku-
renci devatenácti regionálních studií z celé republiky
a ze Slovenska. „Líbí se mi, že o problémech nemluví-
te zprostředkovaně, ale necháváte o nich hovořit ty,
kterých se to přímo týká. Televizní zpravodajství je
hlavně o obrázcích a to děláte správně,“ nechal se sly-
šet jeden z porotců, televizní a rozhlasový novinář
a moderátor Jan Tuna. „Dobře pracujete se zvukem a je
vidět, že neváháte natáčet i večer, abyste reportáže
výstižně dokreslili konkrétními záběry,“ hodnotila přís-
pěvky KTV Přerov scenáristka a dramaturgyně České
televize Lenka Poláková. Vysokoškolský pedagog
a garant výuky televizní specializace na katedře žur-
nalistiky Univerzity Karlovy Martin Lokšík pochválil
pestrost témat i způsob zpracování reportáží. „Zvítě-
zit v Kafce je pro regionální televize prestiž a určitě
i motivace k další práci. Je příjemné stát na nejvyšší
příčce, ale i tak je pořád co zlepšovat,“ uvedla vedoucí
studia zpravodajství KTV Přerov Renata Gájová.

Pro Kabelovou televizi Přerov je to už druhé nejvyšší
ocenění v kategorii zpravodajství. To první získala
v roce 2002 a i v dalších letech posbírala na kopřivnic-
ké Kafce několik cen v podobě druhých a třetích míst
a čestných uznání, a to i v dalších soutěžních kategori-
ích - publicistika, dokument a reklama. Porotci letos
Kabelové televizi Přerov udělili i čestné uznání za doku-
ment „Už je to tady, Přerove!“, který zachycuje porevo-
luční atmosféru ve městě na přelomu let 1989 a 1990.
Líbilo se jim, že tvůrci otevřeli toto téma na regionální
úrovni a pochválili práci s archivními záběry. -pr-

Kafka je přehlídka tvorby regionálních televizních
stanic a studií, na které se setkávají jejich pracovníci,
vzdělávají se a vyměňují si zkušenosti. Odborná poro-
ta složená z pracovníků veřejnoprávních či soukro-
mých sdělovacích prostředků, známých publicistů
a novinářů a vysokoškolských pedagogů se vyjadřuje
k jednotlivým dílům a konzultuje je se samotnými tvůr-
ci. Účastníci při projekcích mohou posoudit, jak jsou
na tom v porovnání s ostatními.

Kabelová televize Přerov vysílá premiéru zpravo-
dajského magazínu Přerovské aktuality 3x týdně,
reprízu 32x týdně. Kromě Přerova mohou zpravodaj-
ství vidět rovněž diváci v místních částech Přerova -
Předmostí, Kozlovice, Újezdec a Henčlov, a dále
v obcích Radslavice, Sušice a Troubky. Přerovské aktu-
ality lze sledovat i na internetu www.ktvprerov.cz
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V Betlémě na seně
Vánoční výstava, letos nazvaná V Bet-

lémě na seně seznámí návštěvníky s bib-
lickým příběhem narození Ježíše Krista
prostřednictvím dřevěného betléma
z dílny amatérského řezbáře Bedřicha
Zbořila ze Sázavy.

Tento originální betlém, vytvářený
speciálně pro sbírky Muzea Komenské-
ho, začal vznikat v roce 1997 a dnes čítá
více než 120 figur představující nejen
tradiční koledníky a výjevy ze života

hanáckého venkova, ale i exotickou zvěř.
Kopci nad jesličkami vévodí dominanta
Přerova – věž žerotínského zámku.
V letošním roce budou mít návštěvníci
poprvé příležitost zhlédnout tento bet-
lém celý. Milovníci vystřihovacích betlé-
mů budou mít možnost si jej zakoupit
v papírové podobě v pokladně zámku po
celou dobu trvání výstavy, tedy od
1. prosince 2010 do 30. ledna 2011.

Ježíškova dílna a živý betlém
Nejen vystřihování betléma pomůže

dětem ukrátit období těšení se na Ježíš-
ka. Předvánoční atmosféru spolehlivě
navodí ve středu 1. prosince od 14 do 17
hodin Ježíškova dílna a na ni v 17 hodin
navazující představení živého betléma
s pásmem vánočních písní a koled
nazvané Nad Betlémem vyšla hvězda.

Do Ježíškovy dílny v letošním roce
zavítá řezbář, perníkářka, krajkářka,
mydlářka nebo košíkářka, jež návštěvní-
kům ukáží umění svého řemesla
a nabídnou jim možnost si předváděné
výrobky ihned zakoupit. Dokonalost
vánoční pohody si budou návštěvníci

moci dotvořit rovněž zakoupením origi-
nálních vánočních přání, korálkových
ozdob na stromeček nebo figurek
z kukuřičného šustí. Občerstvení zajistí
andělský krámek se sladkostmi a čertov-
ský stánek s voňavým svařeným vínem
a kořalkou. V 17 hodin zazní ze zámec-
kých oken do nádvoří kouzelné tóny
Věžní hudby Základní umělecké školy
Bedřicha Kozánka oznamující narození
Ježíška. Za zpěvu koled přinesou chudé-
mu novorozeněti „řemeslníci“ z dětské-

ho folklornímu souboru Trávníček
a kroužku mladých muzejníků bohaté
dary. Děti jistě potěší přítomnost živého
oslíka. Inscenovaný příběh o narození
Páně uzavře pásmo vánočních písní
v podání přerovské věžní hudby. 

Koncert madrigalistů

Zklidnění, které advent provází, jistě
umocní koncert Moravských madriga-
listů, na kterém se v programu České
Vánoce zazní vánoční písně Adama
Michny z Otradovic, Segera, Tůmy a také
tradiční české kancionály v provedení 23
zpěváků za doprovodu flétny a varhan.

Vánoční strom pro ptactvo
Aby o Vánocích nebyli obdarováni

pouze lidé, připravili pracovníci ornito-
logické stanice ORNIS na 24. prosinec
tradiční vánoční strom pro ptactvo. Od
10 do 14 hodin zde můžou návštěvníci
vyrábět jedlé vánoční ozdoby pro zimní
přikrmování ptáků, kteří lojové šišky

a pestrobarevné řetězy ze semen jistě
ocení. Takto užitečně strávený čas svých
dětí přivítají určitě i maminky, kterým
ORNIS zajistí klidné odpoledne na pří-
pravu štědrovečerní večeře. 

Mgr. Kristina Glacová a Mgr. Lubor Maloň

Za vánočními zvyky tradičně na zámek
Muzeum Komenského se každoročně podílí na vánoční atmosféře
města. Jeho pracovníci připravují Ježíškovu dílnu a na Štědrý den
Vánoční strom pro ptactvo. Ke slavnostní náladě přispějí svým kon-
certem Moravští madrigalisté.

Moravští madrigalisté nevystoupí v Muzeu Komenského poprvé.

Velké návštěvnosti se těší Ježíškova dílna

�2. 12. 1990 – před 20 lety zemřel v Pře-
rově Josef Kebza, spisovatel, básník,
publicista, překladatel, absolvent
Vojenského leteckého učiliště v Lipní-
ku n.B., vojenský letec, tlumočník
vojenského přidělence v Indii. Od polo-
viny 60. let min. století působil v odd.
marketinku přerovské Meopty, pak
v Interkameře. Narodil se 10. 6. 1933
v Lučenci, Slovensko.
�3. 12. 1980 – před 30 lety zemřel v Pře-
rově akademický sochař a medailér
Josef Baják. Po studiích na sochařské
a kamenické škole v Hořicích a na AVU
v Praze u prof. O. Španiela se vrátil do
Přerova, kde žil a pracoval do své smr-
ti. Vytvořil desítky plastik, plaket
a medailí (medaile J. A. Komenského).
Z děl, která vytvořil pro Přerov připo-
mínáme bustu ředitele Jakuba Škody na
budově gymnázia, sochu rudoarmějce
v Želátovské ulici a další. Narodil se
20. 2. 1906 v Přerově.
�7. 12. 1945 – před 65 lety zemřel v Pře-
rově-Vinarech Julius Petřivalský, prof.,
MUDr. Velký příznivec přerovské
nemocnice – na budově chirurgického
pavilonu je na jeho počest umístěna
pamětní deska. Další, bronzová deska,
dílo ak. sochaře J. Bajáka, je umístěna
na jeho rodném domě v Přerově-Vina-
rech, kde se narodil 29. 11. 1873. Jedna
z ulic Přerova nese jeho jméno.
�15. 12. 2005 – před 5
lety zemřela v Praze,
kde žila, Jiřina Hauko-
vá, redaktorka, spiso-
vatelka, básnířka a pře-
kladatelka. Jiřina byla
redaktorkou Obzoru,
po válce pracovala na ministerstvu lido-
vé osvěty a v americkém oddělení
ministerstva informací. Od roku 1950 se
zabývala pouze literaturou. V roce 1996
obdržela jako první žena v naší vlasti
prestižní Cenu Jaroslava Seiferta za
sbírku Světlo v září, kterou uděluje
Charta 77. Narodila se 27. 1. 1919 v Pře-
rově. - můžete zkrátit.
�18. 12. 1850 – před
160 lety se narodil
v Hradišťku u Prahy
František Matouš,
PhMr., lékárník, od
roku 1876 majitel lékár-
ny s názvem U anděla
strážce na přerovském Dolním náměs-
tí, původně v přízemí budovy kavárny
U Kozánků, lidumil, dobrodinec, člen
přerovského Sokola, Přerubu a dalších
spolků, zakladatel knihtiskárny, od roku
1914 radní, pracoval v představenstvu
záložny. Zemřel 7. 8. 1934 v Přerově.
�27. 12. 1930 – před 80 lety se narodil
v Přerově Stanislav Spurný, člen a his-
torik odbočky Svazu letců v Přerově,
obětavý dopisovatel NP a PE, přítel
našich letců-veteránů. Zasloužil se
o pomník padlým letcům z našeho regi-
onu, příslušníků RAF, v ul. gen. Janouš-
ka. Zemřel v Přerově 27. 3. 1998. V září
1999 byla na přerovském hřbitově
odhalena tomuto historikovi pamětní
deska in memoriam. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Na Hanácké farmářské trhy, které se
konají v termínech 5. a 19. prosince od
8 hodin na přerovském Výstavišti
v hale G, míří nejen farmáři, ale i pěsti-
telé a rukodělní výrobci.

Na ploše dvou tisíc metrů čtverečních se
budou prodávat například výrobky z kůže,
jako obojky, postroje a řemeny, dále pak
svíčky z včelího vosku a výrobky obsahu-
jící propolis, pletené košíky, výrobky
z pediku, ale hlavně potraviny, jako napří-
klad domácí vajíčka, koření, valašské peči-
vo, sýry, domácí tvaroh a další. 

Před halou si budete moci koupit živé-
ho kapra, vánoční stromek, ale největší-
mi tahouny budou dvě „atrakce“ pro
mlsné jazýčky. Jedna je domácí zabijač-
ka z řeznictví Kunovský a druhou, nemé-
ně lákavou, jsou výrobky z pštrosí farmy
z Doubravic. Ta bude prodávat kromě
jiného také guláš, dršťkovou polévku
a steaky, samozřejmě z pštrosího masa.

Vstupné na trhy je symbolické. Máte
možnost zajet autem přímo k hale a mít
tak více času na nákup. Na vaši návště-
vu se těší pořadatelé. red.

Do Přerova míří regionální
farmáři

INZERCE

www. .cz
VCES

PROPERTY DEVELOMPENT

Ženy v novém je nový čtrnáctidenní
kalendář přerovského kreslíře, básní-
ka a učitele výtvarné výchovy, Lubomí-
ra Dostála.

Jeho vtipy nás zavedou do kuchyní,
obýváků, ložnic, do čekáren u lékaře, na
chodník. Vtáhnou do každodenních
situací, které tento kreslíř „pojmenoval“
a barevně okoloroval. Rovněž své kresby
vtipně doprovází textem, na který jsou
již po léta čtenáři periodik, kde na kres-
by Lubomíra Dostála narazíte, zvyklí.

Zakoupit si jej můžete v Kulturním
informačním centru (velká pasáž). red.

Vychází nový kalendář

Hala G přerovského výstaviště slouží jako tržiště různým pořadatelům.

Radní schválili záměr na zavedení
systému informování veřejnosti pro-
střednictvím SMS zpráv, který bude zalo-
žen na dobrovolné registraci občanů
k odběru SMS zpráv posílaných z radni-
ce. Můžete si vybrat z nabídnutých témat,
o jaký druh SMS má zájem, a zaregistro-
vat zasláním SMS na určené číslo . 

V první fázi by mělo o zasílání varov-
ných informací vyžadujících rychlé doru-
čení. Pro MMPr byla navržena témata:
• Povodeň – služba bude využita jako

doplněk ne všude a každému přístup-
ných a srozumitelných standardních
prostředků (e-mail, internet, KTV, hla-
sové sirény), k zaslání zvlášť důležitých
informací (riziko rozlivu, pokyn k pře-

parkování, evakuaci, přerušení dodáv-
ky energií apod.),

• Smog – kromě informování veřejnos-
ti o smogové situaci systém zjednodu-
ší přenos informace a pokynů mezi
orgány města a zařízeními (objekty
sociálních služeb, školská zařízení),

• Jiné mimořádné situace – upozor-
nění na mimořádné události, resp.
jejich riziko, jako jsou extrémní meteo-
rologické jevy, požáry, havárie, význam-
né dopravní překážky, nákazy apod.),

• Zastupitelstvo – informace o termí-
nu konání zasedání Zastupitelstva
města, případně o termínu a místě
konání veřejného projednávání určité-
ho tématu. Šaf

Máte zájem o informace
prostřednictvím SMS zpráv?
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�2. 12. • DomaÏelice–Pavlovice, 11 km,
M. Garzina, odj. A8.05 hod.
�4. 12. • Hranice n. M.–Helf‰t˘n–Lipník
n. B., 20 km, J. ·pinar, odj. 7.21 hod.
�9. 12. • Hustopeãe–Poruba–Le‰ná–Lhot-
ka n. B., 10 km, J. ·vec, odj. 8.26 hod.
�11. 12. • Lipník n. B.–Pod Horou–T˘n n.
B.–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj. 8 hod.
�16. 12. • Podolí–DomaÏelice–Dfievohosti-
ce (betlém), 13 km, M. Garzina, odj. A6.55 hod.
�18. 12. • Brno–U Buku–Vranov–âeská, 14
km, P. ·Èáva, odj. 7.39 hod.
�30. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj. 7.35 hod.
Pozor od 12. 12. 2010 – informativní odjezdy
vlakÛ je nov˘ jízdní fiád! Zmûna odjezdu bude
uvedena ve skfiínce!

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�1. 12. • Moraviãany–Lo‰tice (muzeum
tvarÛÏkÛ)–Moraviãany, 10 km, vlak 9.05,
L. Poláková
�8. 12. • Îelatovice–Podolí–DomaÏeli-
ce–Dfievohostice, 10 km, bus 8, C. Punão-
cháfiová
�15. 12. • Îelatovice–Radslavice–podél
Beãvy–Pfierov, 12 km, bus 8, V. Polidorová
�29. 12. • Vycházka na ukonãení roku,
odchod sokolovna 9, L. Poláková

�31. 12. • Velk˘ Újezd–Kamenná bouda
(silvestrovské setkání)–pfiehrada–Tr‰ice,
12 km, bus 8.30, V. Vaculík
�1. 1. 2011 • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec. Setkání a pfiedávání pamûtních lis-
tÛ u památníku nad Pfierovskou roklí od 10 do
14.30 hodin. Trasu a zpÛsob pfiíchodu si volí kaÏ-
d˘ úãastník sám.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�4. 12. • Pfierovsk˘ traverz, poslední traverz
pfiátel VHT spojen˘ s promítáním z hor a s taneã-
ní zábavou, 12 km, Tomá‰ Beránek, sokolovna
9 hod., pû‰í
�7. 12. v 19 hodin • schÛze v restauraci
Pivovar
�11. 12. • První ãarodûj, Ramzová–Papr-
sek–Smrk–Staré Mûsto, 25 km, Jifií Balcárek
ml., vlak 6.03 hod., bûÏky
�18. 12. • Host˘nské vrchy Valmez–Tro-
ják–Bystfiice, 38 km, Jifií Balcárek ml., vlak,
6.05 hod., bûÏky
�26. 12. • ·tûpánská jízda, Pustevny–Mar-
tiÀák–Pustevny–Fren‰tát p. R., 27 km, Anto-
nín Koufiil, vlak 6. 05 hod., bûÏky

Již 18. ročník Zlatého kanára se koná
v neděli 19. prosince od 16.30 hodin ve
sportovní hale. Tato akce je již tradič-
ně spojena s vyhlášením ankety časo-
pisu Tenis o nejlepší české tenisty za
rok 2010. Akci pořádá TK Precolor Plus
Přerov s firmou Sport Management ve

spolupráci s Českým tenisovým sva-
zem. 

„Na slavnostním večeru budou vyhlá-
šeni nejlepší čeští tenisté ve dvanácti
kategoriích, a to nejlepší český tenista
a tenistka, kvalitativní postup na žebříč-
ku ATP, kvalitativní postup na žebříčku

WTA, talent roku chlapci a dívky, deblis-
ta a deblistka roku, deblový pár, vozíč-
kář roku, tým roku, Zlatý kanár,“ infor-
moval Petr Huťka, jeden z hlavních orga-
nizátorů. 

Celý pořad můžete vidět i na ČT 4
o den později v pondělí 20. prosince od
20 hodin. „Vyhlášení ankety se uskuteč-
ní v rámci dvouhodinového programu,
jehož kulturní část bude v režii kapely
NoName. Pořad moderuje Petr Vichnar
s Barborou Černoškovou. Mezi předá-
vajícími by se měli letos objevit bývalí
špičkoví reprezentanti v čele s Jiřím
Novákem, Miroslavem Mečířem a Janou
Novotnou. V přerovské sportovní hale se
také představí čeští nejlepší tenisté v čele
s Tomášem Berdychem, Lucií Šafářovou,
Petrou Kvitovou a další,“ vyjmenoval
Petr Huťka.

V loňském roce navštívil Přerov prezi-
dent České republiky Václav Klaus, kte-
rý obdržel pozvánku od pořadatelů
i v letošním roce. Vstupenky na tuto akci
si můžete zakoupit přímo v tenisové hale
(tel. 581 202 442) nebo v Kulturním
informačním centru v Přerově za pou-
hých 100 korun. Šaf

Přerov se připravuje na Zlatého kanára
Vyhlášení ankety časopisu Tenis o nejlepší české tenisty za rok 2010 opět v Přerově

Prezident Václav Klaus přebírá od Petra Huťky Zlatého kanára.

FOTO JAN ČEP

Tenisová extraliga se odehraje nově v hale

Show otužilců
Letos se uskuteční 42. ročník Sil-

vestrovské show otužilců a potápěčů,
členů Spartaku Přerov, oddílu zimního
a dálkového plavání a Skorpenu, klu-
bu potápěčů. Tuto atraktivní podíva-
nou můžete sledovat poslední den
v roce ve 14 hodin odpoledne. 

Akce je vzpomínkou na Františka
Venclovského, který v roce 1971 jako
první Čechoslovák a suchozemec pře-
plaval kanál La Manche. Podařilo se mu
to až na druhý pokus, protože v roce
1970 ho při plavbě strhl silný proud, kte-
rému spolu s prochlazením už neměl sil
čelit. V jeho stopách pak pokračovaly
desítky dalších plavců. red.

Silvestrovský běh
Posledním závodem atletů v letošním

roce bude tradičně Silvestrovský běh.
Na startu u lávky u tenisu se sejdou 31.
prosince v 10 hodin všichni ti, kteří chtě-
jí zakončit rok ve sportovním duchu.
Závodit budou junioři, muži a veteráni
nad 40 let, počítá se i s ženami. Zájemci
se musí přihlásit do 9.30 hodin. Závod se
poběží za každého počasí. red.

Ve dnech 15. až 17. prosince se ode-
hraje v přerovské sportovní hale jedna
část mistrovství ČR v tenise smíšených
družstev dospělých Extraliga 2010.

Letos zkušebně byla extraliga rozděle-
na do čtyř skupin. Dvě skupiny se ode-
hrají ve dnech 12. až 14. prosince v Pra-
ze na ČLTK a TK Sparta Praha. Vítěz ze
skupiny na Spartě postoupí do skupiny
v Přerově, kde na něj čeká TK Precolor
Plus Přerov a favorit skupiny TK Neridé
Praha. Vítěz ze skupiny ČLTK postoupí
do skupiny v Prostějově (také
15.–17. 12.), kde hrají TK Agrofert Pro-
stějov, velký favorit soutěže, a Olymp
Praha.

Finále se odehraje 18. prosince v Pro-
stějově. Naše domácí družstvo hraje ve
velmi silné skupině, a to hned 15. 12.
s favoritem skupiny TK Neridé Praha,
v jehož středu nastoupí hráči světově

zvučných jmen – Lukasz Kubot (65. hráč
světa), Karol Beck (104. hráč světa)
a hlavně pak Agnieszka Radwanska
(aktuálně 14. hráčka světa). Naše druž-
stvo odehraje 16. prosince utkání s vítě-
zem skupiny Sparta, kde je favoritem TK
Sparta Praha, opírající se o 41. hráčku
světa Kláru Zakopalovou, 65. hráčku svě-
ta Barboru Záhlavovou-Strýcovou, 100.
hráče světa Michala Przysieznyho,
nestárnoucího Bohdana Ulihracha
a pravděpodobně Jaroslava Pospíšila,
bývalého přerovského hráče. TK Neridé
a postoupivší družstvo ze Sparty se utka-
jí 17. prosince. Přerovské družstvo posi-
luje, očekává se sestava Renata Voráčo-
vá (aktuálně 74. hráčka světa) a Zuzana
Ondrášková (aktuálně 83. hráčka světa).
Mezi další domácí hráčky patří Tereza
Hladíková a Simona Dobrá. Z našich
mužů uvidíte Teymuraza Gabashviliho

(aktuálně 99. hráč světa), Lukáše Rosola
(aktuálně 160. hráč světa), Dominika
Hrbatého (slovenský reprezentant), Pav-
la Šnobla, Grzegorze Panfilla, Jiřího Ško-
loudíka a Adama Vejmelku.

Jména v sestavách jednotlivých druž-
stev jsou zárukou kvalitního tenisu.
V prostějovské skupině je vysokým favo-
ritem TK Agrofert Prostějov. Očekávají
se v sestavě velmi atraktivní jména, jako
Tomáš Berdych (6. hráč světa), Jan Hájek
(94. hráč světa), Igor Andrejev (82. hráč
světa), Lukáš Lacko (102. hráč světa),
Sergiy Stakhovsky (53. hráč světa), Lucie
Šafářová (33. hráčka světa), Petra Kvito-
vá (34. hráčka světa), Maria Kirilenko
(19. hráčka světa). Zveme všechny příz-
nivce přerovského tenisu, aby přišli fan-
dit našim hráčům. Vstup do haly je vol-
ný, předpokládané zahájení je v 10
hodin. red.

Pozvánka
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Narodil se v Přerově v roce 1967. Stře-
doškolská studia absolvoval na Gymná-
ziu Jakuba Škody, vysokoškolský titul zís-
kal na VUT v Brně. Od mládí se věnoval
sportu, posledních deset let působí i jako
trenér volejbalu. Jeho sportovní kariéra
je velmi pestrá. Od roku 1976 hrál tak
zvaný indoor (šestkový) volejbal, 15 let
hrál v nejvyšší soutěži ČR. Sedmkrát byl
mistrem ČR a ČSFR, dvakrát zvítězil
v Superlize, čtyřikrát se stal vítězem Čes-
kého poháru. Českou republiku repre-
zentoval v letech 1989 a 1990. V roce 1990
získal na MS v Brazílii 9. místo.

Od roku 1989 hrál beach (plážový)
volejbal. Stal se mistrem ČR v roce 1992
až 1994, 2003 a 2005 v šestkovém volej-
balu. V reprezentaci ČR byl v letech 1993
až 2004. Zúčastnil se olympijských her
v Atlantě v roce 1996, kde se umístil na
13. místě, a v roce 2000 olympijských her
v Sydney, kde skončil na 17. místě.
V letech 1998 až 2000 absolvoval okolo
stovky turnajů World Tour a mistrovství
Evropy s velmi dobrými výsledky.

V současné době žije Michal Palinek
v Praze, ale často přijíždí do svého rod-
ného města.

� Také jste patřil k těm dětem, které
chvilku neposedí a nejspolehlivěji je
rodiče zabaví pohybovou aktivitou?

Byli jsme tři kluci, vesměs pohybově
hyperaktivní, ihned po škole jsme hodi-
li tašky do kouta a hurá ven! Začali jsme
fotbalem a dalšími míčovými sporty,
jako tenis, nohejbal, volejbal, a každý
jsme zůstali u něčeho. Rodiče to s námi
neměli jednoduché, ale nebyli jsme ani
problémoví. Táta nás vedl ke sportu,
máma zase zajišťovala chod domácnos-
ti. Všechno skvěle fungovalo! 

� Kdy už bylo jasné, že se chcete věno-
vat volejbalu? 

Ve třetí třídě přišli na nábory do školy
dva trenéři a po roce přípravky jsem
zůstal u volejbalu, takže v deseti letech
se rozhodlo. Parta, zapálení a dobrý tre-
nér byly důvody, proč jsem neměnil.

� Které momenty byly ve vašem spor-
tovním životě rozhodující a proč?

Určitě střídavý start za dorostence
a muže, kteří v té době hráli druhou
národní ligu. Tam jsem dostal školu spor-
tovního života! Platilo pravidlo, že na hřiš-
ti musel být jeden hráč mladší 23 let a já
ve svých 17 letech byl touto rolí poctěn...

Druhá událost souvisela s přechodem
na studia do Brna, kde jsem prošel
týmem Techniky Brno a skončil ve
vyhlášené Zbrojovce u Karla Lázničky.

� Soupis vašich úspěchů je hodně dlou-
hý. Kterého si nejvíce považujete?

Evropského titulu v roce 1996 z italské
Pescary a taky olympijských účastí

v Atlantě 1996 a Sydney 2000. V Pescaře
nikdo nic nečekal, bylo krátce po olym-
piádě a tak jsme byli trochu ve stínu, ale
poprvé vysílal Eurosport přenos z beach
volejbalu a to jsme si vážili pochvalných
telefonátů, že jsme byli dost dobře vidět!

No a taky v Marseille vzpomínám na
Grand Slam, kde jsme s Markem Pakos-
tou bojovali proti domácím na centru, já

navíc bojoval s rýmou jako hrom, měl
jsme ucpané úplně všechno, ale nako-
nec jsem to udýchal jen pusou, což bylo
dost namáhavý v tom vedru...

� Díky sportu jste zcestoval kus světa.
Která krajina vás nejvíce okouzlila?

Nejvíc mě dostaly cizokrajné země jako
Thajsko, Indonézie nebo Jihoafrická
republika, protože tam vidíte věci ne zce-
la běžné nebo mnohdy nepochopitelné.

A zvláštní vztah mám k Los Angeles. Byli
jsme tam párkrát na kempech, což zna-
mená, že USA je beach volejbalu zaslíbe-
ná krajina, stejně jako Miami. Na pláži
natažené sítě a řada sparingů, ke kterým
se ale Evropan dostane jen na doporuče-
ní nebo s kamarádem „amíkem“.

� Jste už člověk zcela kosmopolitní,
nebo právě častým pobytem v cizině
máte v sobě hrdost na to, že jste Čech? 

Vždycky jsem hrdě prohlašoval, že
jsem Čech a neměnil bych. Zároveň si
ale dokážu představit, že bych dokázal
žít během naší zimy a plískanic někde
u moře v teple a do hor se vydal jen na
výlet. Často vzpomínám na velice pří-
jemné momenty, kdy mě jeden dobro-
volník na OH v Atlantě vzal k sobě do
rodiny, pozval všechny na slavnostní
večeři a mě představil jako českého
olympionika v beach volejbale. To se mi
srdce málem nevešlo do hrudníku!

� Určitě vám rodina musela připravit
vhodné podmínky, předpokládám i za
cenu jistých obětí. V této souvislosti mě

napadá – měl jste vůbec čas věnovat se
vlastním dětem, myslím tím především
po sportovní stránce? 

U porodu první dcery jsem nebyl, což
mě mrzí. Sledoval jsem její narození na
dálku a denně telefonoval z Brazílie, osla-
vy proběhly v letadle cestou domů. U dru-
hé jsem již asistoval. Žena a dcery jsou
sportovně nadané, taky se věnují volejba-
lu i beach volejbalu, občas si plácneme
i na zahradě na travnatém minikurtu
nebo jdeme hrát mixové turnaje. Holky
prošly různorodou průpravou, od aerobi-

ku po judo a teď se obě věnují ve svých 11
a 16 letech volejbalu. Dcerky jsem jednu
chvíli i trénoval, ale není to z dlouhodo-
bého hlediska ideální model. Spíš se jim
snažím poradit, pokud za mnou přijdou
s nějakým sportovním problémem.

� Už deset let, od roku 2000, se věnuje-
te trenérské činnosti. Máte v této sou-
vislosti nějaké plány?

Mým snem je založení Beach volejba-
lové akademie, ke které ale ještě neuzrál
ten správný čas. Jsem koordinátor
dospělé beach volejbalové reprezenta-
ce, trenéřině se věnuji nyní doplňkově,
jak formou večerních kempů, tak tréno-
váním výkonnostních či vrcholových
hráčů a hráček. Fungoval jsem pod růz-

nými kluby, ale nejlepší varianta je osa-
mostatnit se.

� Jak se díváte na podmínky pro sport
dnešních dětí? Je jejich případná „ces-
ta ke slávě“ jednodušší, či naopak?

Dnes mají děti daleko víc možností
sportovat, vyrojily se různé další – nové
a moderní sporty, které „kradou“ talenty
z těch zavedených sportů. Trenéři hoke-
je, fotbalu i volejbalu si stýskají, dříve byl
dětí přetlak a chodilo se na výběry, teď se
bere každý „kus“. Část dětí je línější, vůbec
nesportují z různých důvodů, někdy je
dost těžké odtrhnout je od počítačů
a jiných nesportovních aktivit, ale taková
je bohužel doba. Talenti se proto musí
hledat lupou a pracovat v rukavičkách.

Chybí mi zrušená střediska vrcholo-
vých sportů, ta klasická centralizace.
V sousedních státech potvrzují, že to byla
dobrá věc! Ve volejbalu nyní zavádějí
nový program pro nejmenší, tak zvaný
Projekt minivolejbalu na školách, kde už
od 1. třídy se děti budou seznamovat
s míčem a různými průpravnými hrami.

� Mezi svými zálibami uvádíte mimo
jiné i diamanty. Můžete to blíže vy-
světlit?

Samozřejmě – je to moje druhé
zaměstnání. Jsem obchodník s diaman-
ty, takže jsem se dostal do světa investic,
krásy, luxusu a zajímavých lidí.

� A na závěr už jen obligátně – co vám
sport dal, případně o co „ošidil“? Před-
pokládám, že toho druhého bylo,
pokud vůbec, podstatně méně...

Dal mi šanci poznat svět, nové krajiny,
kamarády a známé. Taky jsem měl mož-
nost vydělat peníze, pokud se dařilo,
a postavit hezký dům na vlastním pozem-
ku. Přes sport jsem se seznámil s mou
paní, které budu dlouho děkovat, že to se
mnou téměř dvacet let vydržela a podpo-
rovala mě. Dal mi taky zarputilost
a pevnou vůli, bez toho by ty úspěchy
nebyly. A co mi vzal? Moc mě nenapadá,
snad jen volný čas zamlada, který jsem
mohl věnovat normálním radovánkám,
ženám, vínu a zpěvu... Eva Šafránková

Mezi držiteli Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského z ro-
ku 2010 byl i sportovec Ing. Michal Palinek. Cenu získal za sportov-
ní a trenérské úspěchy.

FO
TO

 J
A

N
 Č

EP

Ze slavnostního setkání 
s představiteli města

OH Sydney 
2000

Reprezentoval ČR na dvou olympijských hrách
Rozhovor s Ing. Michalem Palinkem, držitelem Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského
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INZERCE

INTERTOP 
centrum vytápûní
Čapky Drahlovského 3, Přerov

tel.: 602 788 251

TEKOUCÍ
VODA
I V ZIMù!
KONEC ZAMRZL¯M
OKAPÒM a POTRUBÍ

PŘEROV OLOMOUC BRNO
Wilsonova 11 Palackého 3 Cejl 87

tel.: 581 217 221 585 224 275 545 213 101

www.victoria-ck.cz

www.victoria-ck.cz

Termín Stát Zájezd Cena od

14.–19. 12. I Val di Fassa
v ceně: 4x ubytování, 4x denní skipas, delegát 5.500,–

17.–19. 12. A Schladming
v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze

3-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 6.400,–
26. 12. A Hochkar

v ceně: 1-denní skipas, doprava busem, technický doprovod 1.450,–
26. 12. A Stuhleck

v ceně: 1-denní skipas, doprava busem, technický doprovod 1.500,–
26. 12. A Laa an der Thaya

termální lázně
v ceně: doprava busem, průvodce 170,–

26.–27. 12. D Aquapark Tropický ostrov
v ceně: doprava busem, průvodce 1.100,–

26.–30. 12. A Kitzbühel
v ceně: 4x ubytování, 4x polopenze

4-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 8.900,–
26.–30. 12. A Saalbach

v ceně: 4x ubytování, 4x polopenze

4-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 9.900,–
30. 12.–2. 1. A Kitzbühel

v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze

3-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 7.100,–
30. 12.–2. 1. A Saalbach

v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze

3-denní skipas, doprava lux. busem, průvodce 7.900,–LA
S
T

M
IN

U
T
E

Doprava z Přerova a Olomouce s příplatkem od 150,– Kč/os.

LÉTO 2011
● žhavé novinky
● absolutně nejnižší ceny
● velké slevy na first minute
● nejžádanější destinace u moře
● úžasné poznávací zájezdy
● turistika pro každého
● wellness a relaxace

LÉTO 2011
● žhavé novinky
● absolutně nejnižší ceny
● velké slevy na first minute
● nejžádanější destinace u moře
● úžasné poznávací zájezdy
● turistika pro každého
● wellness a relaxace
Žádejte náš nový katalog Léto 2011.
Rádi Vám ho zašleme ZDARMA domů

nebo navštivte naši kancelář 
v Přerově či Olomouci.

ABIVIA S.R.O.
gen. Štefánika 5, Přerov, tel. 606 790 689

• realizace osobního bankrotu 
s kompletní dokumentací k soudu

• řešení exekucí na nemovitosti
• jednáme s věřiteli a exekutory
• finanční a právní servis
• konzultace zdarma

Zkrotíme va‰e dluhy, 
zvládneme va‰e exekuce!

Využijte zákonné možnosti a splácejte 
jen 30 % vašich závazků

AUTOBOXY
NOSICE

telefon 581 201 666
www.piccolam.cz

OFICIÁLNÍ PARTNER

ZÁSTUPCE V ČR

ˇ
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Úkolem soutěžících je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Vylosovaný výherce bude
odměněn hodnotnou knihou. Své odpo-
vědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-
-mailem na adresu eva.safrankova@mu-
prerov.cz nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Prosincový úkol
Narodil jsem se v roce 1847. Studoval

jsem v Praze, po absolvování varhanic-
ké školy jsem v roce 1871 přišel do Pře-
rova, kde jsem začal se svou skladatel-
skou a pedagogickou činností. Byl jsem
velkým vlastencem, členem čtenářské-
ho spolku, aktivně jsem se zapojil do
hudebního života města. Úspěšné bylo

mé působení ve funkci předsedy hudeb-
ního odboru národopisné výstavy v Pře-
rově v roce 1893. Přes 21 let jsem byl uči-
telem zpěvu na přerovském gymnáziu
a více než 50 let varhaníkem a ředitelem
kůru farního chrámu sv. Vavřince v Pře-

rově. Jako dlouholetý sbormistr Přerubu
jsem byl jmenován jeho čestným čle-
nem. Několik let jsem byl i dirigentem
dobročinného spolku Vlasta. Mé dílo je
rozsáhlé. Byl jsem plodný skladatel - slo-
žil jsem přes 200 větších děl a na 30 mší
(skladby chrámové, komorní, orchest-
rální sbory i zpěvohry, mj. Pastýřské
vánoční hry, Bramborová vojna, Vodník
a d.). Přínosem církevní hudby na Mora-
vě jsou především mé kostelní a varhan-
ní skladby, byl jsem reformátorem kos-
telního zpěvu a chrámové hudby. Sklad-
by byly v repertoáru městské hudby
RUND v Přerově i brněnského orchest-
ru. V Praze vyšly dva díly mých Morav-
ských dvojzpěvů, tři díly Moravských
trojzpěvů pro ženské hlasy i Píseň beze
slov pro housle a klavír. Zemřel jsem

v Přerově roku 1926, pohřben jsem byl
v rodinné hrobce v Charvátech u Olo-
mouce. Na domě čp. 56 v Jateční ulici
v Přerově (v roce 1997 asanováno), kde
jsem celý život bydlel, byla umístěna
měděná deska s reliéfem mého poprsí,
jejímž autorem je akademický sochař
Josef Baják. Deska je uložena v přerov-
ském Muzeu JAK. Moje jméno nese jed-
na z ulic Přerova.

Připravila: Věra Fišmistrová

Vyhodnocení
listopadového

úkolu
Známou osobností je

prof. MUDr. Julius Pet-
řivalský. Výhercem se
stává Milan Hicl.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Letošní sérii přednášek a besed pořá-
daných pracovníky městské knihovny
pro veřejnost ukončíme 1. prosince. 

Tentokrát jsme si pozvali Jaromíra
Holubce, který bude vyprávět o expedi-
ci do Afriky v roce 2006. Jel tam pozoro-
vat totální zatmění Slunce. Dozvíme se,
co taková expedice obnáší, její celkové
přípravy, informace o přeletu do Káhi-
ry a následném přesunu do Salumu,
centrální linie tehdejšího totálního zat-
mění Slunce a do pouštní oázy Siwa.
Velkým zážitkem bude jistě i sestřih

celého videozáznamu totálního zatmě-
ní Slunce s neopakovatelnou atmosfé-
rou zachycenou obrazem i zvukem.

Zjistíme, zda tyto cesty podniká Jaro-
mír Holubec čistě z profesionálního
zájmu, je zakladatelem a majitelem fy
ATC, Astro Telescope Company, a.s.
zabývající se vývojem a výrobou preciz-
ní astronomické optiky a dalekohledů
a prodejem astronomické techniky,
nebo je to hlavně jeho velký koníček.

Přednáška Expedice Egypt african
eclipse 2006 je jedna se série připravova-

ných přednášek o Cestování a pozorová-
ní zatmění Slunce ve světě.

Setkání s J. Holubcem se koná ve stře-
du 1. prosince v 17 hodin v budově Agen-
tury pro zemědělství a venkov ve Wur-
mově ulici (vedle Finančního úřadu).
Vstup zdarma. Ing. Pavel Cimbálník

■ Flora Olomouc

Výstava betlémů i zabijačkové hody

PozvánkaPozvánka 
na besedu Expedice Egypt

Cestování a pozorování zatmění Slunce

Městský dům
�2. 12. v 19.30 hodin • koncert orchest-
ru Václava Hybše (při příležitosti 75.
narozenin V. Hybše a 50. výročí založe-
ní orchestru). Hosté: Iveta Dufková
a Václav Harapes, zpěvačka Irena Kou-
salová a houslistka Hana Hložková 
�6. 12. v 19.30 hodin • Vánoční Tour
2010 – Václav Hudeček a P. Adamec.
Host Marek Pavelec (housle), doprovod
prof. P. Adamec – klavír. 
�15. 12. v 19.30 hodin • vánoční kon-
cert – Spirituál kvintet 
�16. 12. v 19 hodin • vánoční koncert
SVČ ATLAS a BIOS Přerov, předvánoční
večírek při svíčkách s koncertním
vystoupení žáků
�21. 12. v 19.30 hodin • vánoční kon-
cert Pavly Břínkové a Jana Ježka, kla-
vírní doprovod prof. J. Pazour

Muzeum Komenského
�3. 12. v 19.30 hodin • České Vánoce.
Vánoční koncert Moravských madriga-
listů. (Slavnostní zámecká síň).

Vánoční koncert varhanní hudby 
Střední škola gastronomie a služeb
�17. 12. v 19. 30 hodin • chrám sv. Vav-
řince v Přerově.
Na programu budou skladby mimo jiné
J. J. Moureta, W. A. Mozarta, V. Roubala,
G. F. Händela, S. Rachmaninova,
A. Dvořáka, Ch. Gounoda a dalších.
Účinkují: Vladimír Roubal – varhany,
Jana Koucká – soprán, Jan Verner – trub-
ka, František Svejkovský – trubka
Předprodej vstupenek bude zahájen
3.12. v kanceláři školy.

Smíšený pěvecký sbor Vokál
�26. 12. v 16. 30 hodin • chrám sv. Vav-
řince. Na programu bude Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby.

Vánoční
koncerty

K příjemné předvánoční
náladě už tradičně přispěje

řada známých umělců.

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – pondûlí
v 10.15 hod.
6. 12. • Mûfiení krevního tlaku a hladiny
cukru v krvi – Olga Îupková
13. 12. • Rukodûlná ãinnost – vánoãní svícen 
20. 12. • Co dûlat, aby Vánoce byly
poklidné – PhDr. Jana Gebauerová
�âtvrtek 9. 12. • Vycházka do Muzea
Komenského – Tradiãní v˘stava betlémÛ. Sraz
v 10:30 hod. pfied muzeem. 
�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 
�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9 do
13 hod. (od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)
�Kavárna pro seniory – stfieda 8.12. od 16
hod. Ing. Jifií Balcárek – Indie (Díllí a Taj Mahal)

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Vánočním nákupům bude od 11. až
do 21. prosince patřit olomoucké výsta-
viště Flora. 

O pestrou nabídku, od vánočních
ozdob, cukrovinek, hraček, knih, galan-
terie, drogistického zboží až po sportov-
ní potřeby, obuv a konfekci, se na pro-
dejních trzích postarají výrobci a pro-
dejci z celé ČR. 

Letošní trhy poskytnou návštěvníkům
skvělou příležitost pořídit vše, co je pro
sváteční pohodu nezbytné pod jednou
střechou, nabídnou i příjemnou vánoční

atmosféru a doprovodný program se
spoustou zábavy pro malé i velké
návštěvníky – od pohádek, vánočního
setkání s čertem i Mikulášem, vystoupe-
ní šermířů, denních ukázek lidových
řemesel, malování baněk, zdobení perní-
ků až po salaš se živými zvířátky a velkou
výstavu betlémů. Dospělí se už nyní
mohou těšit na specialitu – hanácké zabi-
jačkové hody, které letos trhy otevřou.

Brány výstaviště budou otevřeny den-
ně od 9 do 18 hodin, poslední den trhů
do 17 hodin. red. Bohatá nabídka cukroví na Floře 2009

Redakce Pfierovsk˘ch listÛ 

pfieje sv˘m ãtenáfiÛm pfiíjemné 

proÏití vánoãních svátkÛ

FOTO JAN ČEP
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■ Městský dům
�2. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert
2010 orchestru Václava HYB·E. Hosté: Ive-
ta Dufková (operní pûvkynû HD Karlín) a Václav
Harapes, zpûvaãka Irena Kousalová a houslistka
Hana HloÏková.
�6. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní Tour 2010
– Václav Hudeãek a P. Adamec. Host

Marek Pavelec(/housle), doprovod prof. P. Ada-
mec – klavír. 
�9. 12. v 19.30 hodin • The Backwards –
Beatles revival, koncert známé ko‰ické skupi-
ny - vítûzÛ Svûtového Beatlefestu.
�12. a 26. 12. od 13.45–18 hodin • Nedûl-
ní párty pfii dechovce
�15. 12. v 19.30 hodin • Spirituál kvintet 
�16. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert SVâ
ATLAS a BIOS Pfierov
�21. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert
Pavly Bfiínkové a Jana JeÏka, klavírní dopro-
vod prof. J. Pazour
�22. 12. v 19 hodin • Vánoãní speciál
2010, travesti skupiny Screamers 
�28. 12. v 19.30 hod. • Jeãmínek, pfiíbûh
o nadûji. Repríza hanáckého rock. muzikálu. 
�29. 12 od 19 do 1 hod. • Silvestr naneãis-
to se Synkopou, zpûv P. ¤iho‰ek a J. Wykrent. 
�31. 12. 20–4 hodin • Silvestr 2010 nejen
pro pfiátele nedûlních párty s dechovkou,
k tanci a poslechu hraje skupina MINI

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
Den dûtsk˘ 50m bazén, ostatní spoleãná sauna sauna –

bazén páry, whirpool aktivity z bazénu samostan˘ vchod

pondûlí 15–16 6.15–12, 15–16 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 14–15, 18–20 6.15–7.45, 9–15, 16–21 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 15–20 6.15–7.45, 9–11, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 14–16, 18–20 6.15–7.45, 9–11, 13–16, 18–21 18–21 Ïeny 15–21

pátek 15–20 6.15–7.45, 9–11, 12–21 imobilní 15–17, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 15–21

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20

nedûle 10–18 10–18 imobilní 10–12, aqua-aerobic 16–17 10–18 spoleãná 10–18

Výjimky: 23. 12. 2010–2. 1. 2010 • informace na www.bazenprerov.cz • 1. 1. 2011 zavfieno

■ Klub Dlažka
�4. a 5. 12. • Mikulá‰sk˘ víkend na Tesá-
ku pro rodiãe s dûtmi a samostatné dospûlé
�5. 12. 15–18 hod. • Mikulá‰ské bludiã-
ky – hry a soutûÏe pro rodiãe s dûtmi i pro samo-
statné dûti v Klubu DlaÏka a okolí 
�10.–12. 12. • Konference, koalice,
korupce aneb kolonizace Mûsíce – akce
pro mládeÏ a dospûlé v Rajnochovicích
�18. 12. 14–17 hod. • Stolní hry a soutû-
Ïe pro dûti a mládeÏ v Klubu DlaÏka

�18. 12. 19 hod. • Vánoãní koncert Tomá-
‰e Koãka a orchestru v Klubu Teplo
�23. 12. 14 hod. • Vánoãní ‰achov˘ tur-
naj v Klubu DlaÏka
�Pravidelnû: úterky a ãtvrtky Kondiãní
cviãení na hudbu 19.30-20.30 hod. tûloc-
viãna Z· Velká DláÏka

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�do 31. 12. • V˘jimeãn˘ most na v˘jimeã-
ném místû – Unikátní v˘stava o stavbû Tyr‰o-
va mostu v Pfierovû v roce 1903. (Velk˘ v˘stavní
sál pfierovského zámku). 
�do 31. 12. • Hledání cesty pfies fieku –
Pfierovské mosty v dílech v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. (Galerie pfierovského zámku).
�od 1. 12. • V Betlémû na senû. Tradiãní
v˘stava Zbofiilova betléma (Historick˘ sál).
�1. 12. od 14 do 17 • JeÏí‰kova dílna. Pfied-
vánoãní ukázka tradiãních fiemesel (pfiedsálí Slav-
nostní zámecké sínû). 
�1. 12. od 17 do 19 • Nad Betlémem vy‰la
hvûzda. Îiv˘ betlém se zpívan˘mi koledami
a VûÏní hudbou ZU· B. Kozánka.
�3. 12. v 19.30 • âeské Vánoce. Vánoãní
koncert Moravsk˘ch madrigalistÛ. (Slavnostní
zámecká síÀ).

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, tel. 581 219 910

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra
V˘stavy:
�do 30. 11. • Îivá zahrada. Putovní v˘stava
âSOP o tom, jak do zahrad pfiilákat a udrÏet
v nich ptáky, hmyz, obojÏivelníky a dal‰í Ïiváãky.
�16. 12. • Botswana: delta Okavango jako
ráj ptákÛ. Pfiírodovûdná pfiedná‰ka manÏelÛ
Matonov˘ch. Od 17 hod. v budovû ORNIS.
�24. 12. • Vánoãní strom pro ptactvo.
V˘roba netradiãních ozdob na vánoãní ptaãí
strom. Od 10 do 14 hod. v areálu ORNIS.
�V˘ukové programy pro ‰koly
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�9. 12. • Letem svûtem Francií. Beseda
s Ing. Helenou Patoãkovou se koná v 16.30 hodin
v Korvínském domû na Horním námûstí.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�3. 12. • âertoviny od 17 hod. kouzeln˘ pod-
veãer pro dûti v BIOSu – pfiihlá‰ky pfiedem
�6.–10. 12. • Vánoãní salon celot˘denní
akce pro ‰koly i vefiejnost s ukázkami lidové tvo-
fiivosti do 2. 12. zájemci mohou donést na ATLAS
své v˘robky k v˘stavû
�10. 12. • V˘stava Co najdete pod hladi-
nou, Bios
�15. 12. • vystoupení Pfierovského dûtské-
ho sboru a Taneãní ‰koly na Vánoãních trzích
v Olomouci na Horním námûstí
�16. 12. od 18 hod. • vystoupení Pfierováã-
ku a Smí‰ku v Mûstském domû v Pfierovû
�18. 12. • vánoãní florbalov˘ turnaj - ATLAS
�19.–21. 12. • vánoãní v˘stava v MD

www.svcatlas-bios.cz

Vánoční salon

I letos přichystali pracovníci SVČ
ATLAS a BIOS ve spolupráci se studenty
GJB a SPgŠ v týdnu od 6. do 10. prosin-
ce pro děti a veřejnost tradiční Vánoční
salon, kde budou k vidění ukázky lidové
tvořivosti. V pracovních ,,dílničkách“ si
mohou děti vlastnoručně nazdobit upe-
čený perníček, vyrobit vánoční přáníč-
ko, nebo závěsnou ozdůbku na strome-
ček. Každý den mohou návštěvníci
výstavy zhlédnout ukázky různých
řemesel, jako je výroba andílků ze sena,
paličkování, výroba ozdob z perliček
a mnoho dalších rukodělných prací. Od
29. 11. do 2. 12. mohou drobní řemesl-
níci donést své výrobky k výstavě.

■ Středisko Oáza Předmostí
�4. 12. v 8 hod. • Pletení vánoãních ozdob
�7.12. v 16 h. • V˘roba vizovického peãiva
�14.12. v 16 hod. • Vánoãní ozdoby z ãer-
ného drátu

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522
www.raj-pavlovice.cz

15. 12. stfieda v 16.00
Trubaãi Pfierov • Pohoda 5

16. 12. ãtvrtek v 16.00
M· a Z· Matefiídou‰ka 
ISIS – taneãní skupina

17. 12. pátek v 16.00
Dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka
Poutníci z Brna, country Vánoce

18. 12. sobota v 15.00
Vánoãní kamion Coca-Cola

19. 12. nedûle v 10.30
Moravská Veselka, vánoãní koncert
Îiv˘ betlém v 15.00
Forum v 17.00

pondûlí v 16.00  20. 12.
SVâ Atlas – Bios

Duckbeat Pfierov

úter˘ v 16.00  21. 12.
Trávníãek
D2Dance

stfieda v 16.00  22. 12.
KC Band

ãtvrtek v 16.00  23. 12.
Hanácké Prosének
Taneãní ‰kola HIT

pátek v 10.30  24. 12.
Pavel Novák Jr. a hosté

19.–21. 12. • Vánoãní salon – SVâ ATLAS a BIOS Pfierov • mal˘ sál Mûstského domu

Vánoãní hvûzdiãky
námûstí T. G. Masaryka

Václav Hudeček

Tomáš Kočko

■ Klub Rodinka
�pondûlí: 9–10.30 hod. angliãtina pro pokroãi-
lé s hlídáním dûtí, 16–18 hod., herna 
�úter˘: 9–11 hod. herna pro batolata, 16–18 hod
krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a hry (‰koláci, dospûlí) 
�stfieda: 9–11 hod. cviãení na míãích, rodiãe
s dûtmi (1–3 let), 16–18 hod. herna pro batolata
�ãtvrtek: 9–11 hod. herna pro batolata,
16–16.30 hod. angliãtina, dûti 3–5 let,
16.30–17.30 hod., dûti 4–6 let pokraãující
�pátek: 9–11 hod. cviãení na míãích rodiãe
s dûtmi (3 mûs.–1,5 let) 
�3. 12. v 16 hod. • Mikulá‰ská besídka
v klubu Teplo (nutná rezervace v Rodince)
�15. 12. v 16 hod. • ukázka hudebního
krouÏku se základy hry na flétnu pro pfied‰kolá-
ky, zahájení od ledna 2011. Pfiijímáme pfiihlá‰ky
do krouÏku pohyb. her v tûlocviãnû Z· Îelatov-
ská, pondûlí 16–17 hod., zahájení od ledna 2011.

www.rodinka.cz
■ Mateřské centrum

Sluníčko
�13. 12. 10 hod. • Jakou plenu?
�15. 12. 18 hod. • Kreativ – vánoãní dáreãky
�po a pá 9–12 hod. • Mimiklub
�út–ãt 9–12, 16–18 hod. • herna, cviãení 
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�st 10–10.45 hod. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 16.30–17.15 hod. • Cviãení – rodiãe
s dûtmi
pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Loutkové divadlo
�5., 12. a 19. 12. • âerven˘ kvíteãek –
reÏie – Ondfiej Pavelka, asistent – Jakub Navafiík

Pozvánka

Nabídka Zimní 
lyžařský tábor

V Jeseníkách během jarních prázdnin 5.
až 12. února 2011. Pro děti ve věku 8–17
let, zaměřený na sjezdové lyžování
a snowboarding. Cena 3200 Kč (včetně
vleků). Přihlášky: delfin.brontosaurus.cz,
delfin@brontosaurus.cz

Karel Jílek, tel. 776 036 046
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14. prosince

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V prosincové nabídce jsme připravili
spoustu kvalitních grafik, keramiky, obra-
zů, plastik, skla a další díla významných
autorů.
Na začátku měsíce můžete zhlédnout
kolekci obrazů Oty Janečka. Osobité dílo
tohoto umělce (1919–1996) se za půl sto-
letí svého vývoje stalo samozřejmou sou-
částí české výtvarné kultury našeho věku.
Jeho linoryty a suché jehly zachycující
ženu jako symbol krásy a něhy, jsou nej-
krásnější tečkou za celým výstavním
rokem 2010.
Trvalé zastoupení v galerii má i akade-
mická malířka Jitka Sadílková, Kristi-
an Kodet, Tomáš Bím, Jiří Andrle,
Adolf Born a další. Svými plastikami
obohacuje galerii Olbram Zoubek.
Vhodný vánočním dárkem bude jistě
i pískované sklo z ateliéru Žampach,
repliky historického skla ze čtrnáctého
století a keramika Jířího Dudychy.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. 12. v 17 a ve 20 hod. • PO·LI TO DÁL
(multiÏánrov˘ taneãní muzikál, taneãní skupina
Duckbeat). Pfiíbûh o lhostejnosti, lásce, nadûji
a poselství se spoustou taneãních stylÛ jako napfi:
lindy hop, contemporary, jazz, oldies disco, lati-
no... Hosté: Laìa Kerndl a Tereza Kerndlová
�2.–8. 12. v 16.30 a ve 20 hod. • HARRY
POTTER A RELIKVIE SMRTI – âÁST 1 (VB,
fantasy, ãesk˘ dabing, 2D – vysoké rozli‰ení obra-
zu). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes
�3. a 4. 12. ve 14.30 hod. • MEGAMYSL
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). ReÏie: Tom McGrath. âesk˘ dabing:
Petr Rychl˘, Luká‰ Hlavica, Lucie Vondráãková,
Otakar Brousek ml.
�6.–8. 12. ve 20 hod. • BASTARDI (âR, dra-
ma). ReÏie: Petr ·ícha. Hrají: Tomá‰ Agnusek,
Ladislav Potmû‰il, David Dolansk˘, Sa‰a Ra‰ilov.
�9. a 10. 12. v 17 hod. • LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JIT¤NÍHO POUTNÍKA 3D (USA,
dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, ãesk˘ dabing,
republiková premiéra). ReÏie: Michael Apted.
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Hen-
ley, Will Poulter
�9. a 10. 12. ve 20 hod. • RODINKA (âR,

komedie, republiková premiéra). ReÏie: Du‰an
Klein. Hrají: Jana ·tûpánková, Daniela Koláfiová,
Jaromír Hanzlík, Lucie Vondráãková
�11. 12. v 18.15 hod. • DON CARLO – pfiím˘
pfienos z Metropolitní opery New York. Giuseppe
Verdi. Nastudování: italsky s ãesk˘mi titulky. Diri-
gent: Yannick Nézet-Séguin. ReÏie: Nicholas Hyt-
ner. Úãinkují: Marina Poplavskaya, Anna Smir-
nova, Roberto Alagna, Simon Keenlyside a dal‰í
�12.–15. 12. v 17 hod. • LETOPISY NAR-
NIE: PLAVBA JIT¤NÍHO POUTNÍKA 3D (USA,
dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar
Keynes, Georgie Henley, Will Poulter
�12.–15. 12. ve 20 hod. • RODINKA (âR,
komedie, republiková premiéra). ReÏie: Du‰an
Klein. Hrají: Jana ·tûpánková, Daniela Koláfiová,
Jaromír Hanzlík, Lucie Vondráãková
�16.–19. 12. v 17.30 hod. • TACHO (âR,

ãerná komedie, premiéra). ReÏie: Mirjam Lan-
da. Hrají: Daniel Landa, Olga Lounová, George
Nicolas, Roman Pomajbo
�16.–19. 12. ve 20 hod. • PARANORMAL
ACTIVITY 2 (USA, horor, titulky, republiková
premiéra). ReÏie: Tod Williams. Hrají: Katie
Featherston, Brian Boland, Molly Ephraim, Micah
�20.–23. 12. v 17 hod. • LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JIT¤NÍHO POUTNÍKA 3D (USA,
dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, ãesk˘ dabing).

ReÏie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar
Keynes, Georgie Henley, Will Poulter
�20.–22. 12. ve 20 hod. • TRON LEGACY
3D (USA, high-tech dobrodruÏství, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Joseph Kosinski. Hrají: Garrett
Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde
�23. 12. v 15 hod. • SAMMMYHO DOBROD-
RUÎSTVÍ (Belgie, animovaná komedie, ã.
dabing). ReÏie: Ben Stassen. âesk˘ dabing: Kry‰-
tof Hádek, Vladimír Brabec, Ota Jirák
�23. 12. ve 20 hod. • FOT¤I JSOU LOT¤I

(USA, komedie, ãesk˘ dabing, republiková pre-
miéra). ReÏie: Paul Weitz. Hrají: Ben Stiller, Teri
Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman
�27.–30. 12 v 10 hod. • LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JIT¤NÍHO POUTNÍKA 3D (USA,
dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar
Keynes, Georgie Henley, Will Poulter
�27.–30. 12 ve 14 hod. • HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – âÁST 1 (VB, fantasy,
2D – vysoké rozli‰ení obrazu). ReÏie: David Yates.
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Wat-
son, Ralph Fiennes
�27. a 28. 12. v 17.30 hod. • FOT¤I JSOU
LOT¤I (USA, komedie, ãesk˘ dabing, 2D – vyso-
ké rozli‰ení obrazu). ReÏie: Paul Weitz. Hrají: Ben
Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman
�27. a 28. 12. ve 20 hod. • ZÁMùNA (USA,
komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Josh Gordon,
Will Speck. Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bate-
man, Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum
�29. 12. v 17.30 a ve 20 hod. • ROMÁN
PRO MUÎE (âR, komedie, 2D – vysoké rozli‰e-
ní obrazu). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Miroslav
Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka,
TáÀa Pauhofová, Jan Budafi
�30. 12. v 17.30 hod. • FOT¤I JSOU LOT¤I
(USA, komedie, ãesk˘ dabing, 2D – vysoké rozli-
‰ení obrazu). ReÏie: Paul Weitz. Hrají: Ben Stiller,
Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman
�30. 12. ve 20 hod. • ZÁMùNA (USA, kome-
die, titulky, premiéra). ReÏie: Josh Gordon, Will
Speck. Hrají: Jennifer Aniston, Jason Bateman,
Patrick Wilson, Juliette Lewis, Jeff Goldblum

�29. 12. v 17.30 a ve 20 hod. • ROMÁN
PRO MUÎE (âR, komedie, 2D – vysoké rozli‰e-
ní obrazu). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Miroslav
Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka,
TáÀa Pauhofová, Jan Budafi

�5. 12. v 14.30 hod. • MEGAMYSL 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing, republiko-
vá premiéra). ReÏie: Tom McGrath. âesk˘
dabing: Petr Rychl˘, Luká‰ Hlavica, Lucie Vond-
ráãková, Otakar Brousek ml.
�12. 12. v 15 hod. • JÁ, PADOUCH 3D (USA,
rodinná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: Pierre
Coffin, Chris Renaud. âesk˘ dabing: Jifií Lábus,
Jan Pfieuãil, Jifií Hromada, Alena Kokrdová.
�19. 12. v 15 hod. • LEGENDA O SOVÍCH
STRÁÎCÍCH 3D (USA, animovan˘/rodinn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Zack Snyder

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

V prosinci se v galerii prezentuje firma
PRECIOSA Jablonec nad Nisou, která
se soustředí především na výrobu strojně
broušených šatonů, perlí a jiných bižu-
terních kamenů špičkové kvality v širo-
kém sortimentu tvarů, velikostí a barev.
Vyrábí také šperkové kameny z kubické
zirkonie, ověsy a další komponenty z čes-
kého křišťálového skla. Dále zde vystavu-
jí obrazy výtvarníci, kteří s Minigalerií
dlouhodobě spolupracují.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571

�do 30. 12. • Jan Hladký
Malíř Jan Hladký není v Přerově neznámý. Vystavuje zde své obrazy více než dvacet
let. Přestože vystudoval čtyři vysoké školy, v malířství je autodidakt. Tvrdí, že vysoká
škola umělecká dá adeptům jen základ kumštu, naučí jen různé technologie, postu-
py a podobně – zkráceně řečeno „umět držet štětec v ruce“. Zastává názor, že základ-
ní podstatou malířství je vztah k přírodě, vztah k lidem, vztah k prostým věcem, kte-
ré nás obklopují, Není rozhodující titul akademický malíř, vždyť řada světových uměl-
ců akademii „ani neviděli“, a přesto jsou vzorem. Malířství je otázkou citu, tzn., že
obraz vás musí zaujmout, pohltit, dávat vám něco ze sebe, pohladit po duši.

Ota Janečka, Poloakt dívky

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

�do 5. 12. • Dostavník – divadlo, které zpívá, mluví a tančí
Expozice věnovaná 40. výročí působení muzikálového divadla Dostavník na pře-
rovské kulturní scéně. K vidění jsou kostýmy herců, jevištní rekvizity, dobové pla-
káty na představení, desítky ocenění z divadelních festivalů i recenze muzikálů.
�10. 12.–23. 1. • Stanislav Kašpar – Průřez tvorbou
Průřez tvorbou Stanislava Kašpara je název nově chystané expozice. Umělec před-
staví své malby a kresby, při jejichž tvorbě se inspiruje zejména přírodními moti-
vy. Vedle převahy realistických děl však nebudou chybět ani ukázky abstraktní tvor-
by. Prvně jmenovaný styl zastoupí především motivy krajiny, přírodních scenérií
a zvířat. Vernisáž jeho děl se uskuteční 10. prosince v 17 hodin.

Stanislav Kašpar, Usínající metropole


