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Milí Přerované, 
předvánoční čas je nejkrásnějším 
obdobím v roce. Přerov jsme už pro 
tuto slavnostní chvíli oděli do slav-
nostního hávu, ozdoby září do tmy, 
strom na náměstí svítí, pódium je 
připraveno pro malé i velké umělce, 
kteří nám zpříjemní adventní období. 
Pod vánočním stromem je poklad-
nička, do níž budeme až do Tří krá-
lů střádat pro Svaz tělesně postiže-
ných – na zakoupení mechanického 
invalidního vozíku. Věřím, že si le-
tošní adventní i vánoční čas užijete se 
svými blízkými… Přeji Vám příjem-
né prožití vánočních svátků a šťastný 
vstup do nového roku se čtrnáctkou 
na konci.  JIří LaJtOCh, 

PRImátOR měSta PřEROVa

Půlnoční silvestrovský ohňostroj letos 
nebude na náměstí TGM jako v mi-
nulých letech, ale nad řekou Bečvou. 
„Majitelé objektu na náměstí TGM si 
nepřáli, aby se ohňostroj odpaloval 
z jejich střechy, proto jsme se rozhodli, 
že jej přemístíme k Bečvě,“ vysvětlil 
Václav Zatloukal z Technických slu-
žeb města Přerova. Specializovaná 
firma tak vodotrysky světel odpálí 
z prostranství u majáku. Nejkrásnější 
pohled na rozsvícenou oblohu tak 
budou mít lidé z ulice Spálenec pod 
hradbami. Za novoroční ohňostroj 
město zaplatí sto tisíc korun.  (ILO)  

Za vykácené javory na nábřeží 
Edvarda Beneše už pracovníci za-
hradnické firmy vysadili 34 vzrost-
lých platanů. Náhradní výsadba 
za nemocné javory, které šly před 
měsícem k zemi, tak město přišla 
na 115 tisíc korun. Stejnou částku 

poskytlo i Povodí Moravy. „Nově vy-
sazené platany jsou umístěny zhruba 
jeden a půl metru pod hranou chod-
níku. To proto, aby tam v budoucnu 
mohla být umístěna i protipovodňová 
hrázka,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Michal Zácha.  (ILO) 

Ohňostroj rozsvítí 
oblohu nad Bečvou

Platany nahradily přestárlé javory

Od prvního adventu se centrum města rozsvítilo stovkami vánočních ozdob. Zaměstnanci technických služeb v ulicích Přerova 

nainstalovali téměř 250 fontánek, hvězd, komet, zvonků a dalších dekorací. Dominantou náměstí se až do Tří králů stane roz-

svícený 20metrový jehličnan. „V posledních letech jsme vánoční strom vozili z potštátského polesí. Letos se nám podařilo vy-

brat pravidelně urostlý smrk přímo z Přerova, z bývalých Želatovských kasáren. Bude tak důstojným solitérem na přerovském 

náměstí. Kromě už tradičních dekorací bude letos navíc ozdobený šesti svítícími rampouchy,“ informoval ředitel Technických 

služeb města Přerova Radek Koněvalík. Další novinkou ve vánoční výzdobě jsou světelné závěsy ve Wilsonově ulici a osvětlení 

stromů na náměstí T. G. Masaryka ledkovými řetězy. Nově se rozzáří také dvanáct vloček nad okénky dřevěných stánků, které 

se společně s pódiem stanou hlavním centrem adventních a silvestrovských oslav v Přerově. Do nákupu vánočních ozdob město 

letos investovalo 150 tisíc korun. Foto: Ingrid Lounová  (ILO)

Naposledy v tomto roce se sejdou 
zastupitelé v pondělí 9. prosince 
ve 13 hodin v Klubu Teplo na Horním 
náměstí. Na programu jednání bude 
návrh rozpočtu města Přerova 
na rok 2014, grantový program, ve-
řejné zakázky a rozvojové a školské 
záležitosti. Jednání mohou zájemci 
sledovat i na webových stránkách 
města www.prerov.eu, přenos zajiš-
ťuje on-line Televize Přerov.  (RED)

Nastal čas adventu

Foto: Ingrid Lounová



kde se konají pohřby, zrekonstruovali 
jsme šatny a toalety pro zaměstnance, 
opravili venkovní lavičky a zakoupili 
i nové konve. Plány máme i na příš-
tí rok, chceme se pustit do částečné 
opravy hřbitovních cest,“ dodal ředi-
tel Koněvalík. Ten navíc připomněl, 
že pracovníci správy hřbitova a po-
hřební služby v těchto dnech intenziv-
ně pracují na přesné evidenci hrobů 
a jejich majitelů. Kontaktují stávající 
vlastníky, kontrolují nájemní smlou-
vy a zpřesňují záznamy.  (KOM)
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Hřbitov bude mít nové zázemí pro truchlící

ho primátora Michal Zácha. Není to 
ale letošní jediná investice do cest pro 
pěší. „Před svátkem Všech svatých 
jsme opravili za čtvrt milionu korun 
i chodník před hřbitovem, který byl 
rovněž nevyhovující,“ doplnil ředitel 
Technických služeb města Přerova 
Radek Koněvalík.
V Přerově na začátku podzimu vy-
pukly i rekonstrukce silnic v dezolát-
ním stavu. Opravy, které spočívaly 
v odfrézování stávajících asfalto-
vých vrstev a v následném polo-
žení nového asfaltového koberce, 
přišly město na jedenáct milionů 
korun. V současné době se ještě čeká 
na opravu silnice na nábřeží Edvarda 
Beneše, která je poničena především 
autobusy městské hromadné dopra-
vy.  (KOM)

Přerovský magistrát má mezi lidmi 
dobré jméno. Klienti, kteří s úřední-
ky spolupracovali na svých záleži-
tostech, hodnotili jejich práci klad-
ně – a většina z nich odcházela ze 
dveří úřadu spokojená. Vyplynulo 
to z dotazníku, který si kladl za cíl 
zjistit, jak lidé pohlížejí na chod pře-
rovského úřadu. Měli hodnotit plusy 
i minusy, vložit do ankety své zku-
šenosti – a protože šlo o anonymní 
průzkum, mohli úředníkům náležitě 
vyčinit. Ale nevyčinili. 
„Protože jsme stejný dotazník lidem 
rozdávali už i v roce 2012, je pro nás 
cenné hlavně srovnání, a to dopadlo 

nad očekávání dobře. Co se týče cel-
kového hodnocení spokojenosti, do-
šlo v roce 2013 ke zlepšení ve srov-
nání s předchozím rokem,“ nastínil 
tajemník přerovského magistrátu Jiří 
Bakalík. Jak dále upřesnil, téměř 97 
procent respondentů vyjádřilo vyso-
kou spokojenost s chováním a vystu-
pováním zaměstnanců magistrátu. 
Odbornost a profesionalitu pracov-
níků hodnotilo 98 procent klientů 
kladně, 96 procent klientů vyjádři-
lo spokojenost s prostředím úřadu, 
tedy podmínkami pro návštěvníky, 
komfortem při čekání a podobně. 
Pozitivní celkový dojem z jednání 

na magistrátu mělo 87 procent oslo-
vených klientů, což bylo o tři pro-
centa respondentů více než vloni. 
Dvanáct procent klientů se k otázce 
přímo nevyjádřilo (11 % v roce 2012) 
a pouze 1 % klientů nemělo z jednání 
na magistrátu dobrý dojem, loni to 
bylo 5 procent dotázaných. 
„Je to pro nás skvělý úspěch. Vím, 
že docílit stoprocentní spokojenosti 
u všech klientů je téměř nemožné, 
obzvláště v dnešní době a v prostře-
dí poměrně negativistické atmosféry 
ve společnosti. Snažíme se ale zlep-
šovat kvalitu poskytovaných služeb 
a komfort pro klienty. Po prvním do-

tazníkovém šetření v roce 2012 byla 
provedena řada opatření sloužících 
ke zlepšení. Letošní průzkum nám 
ukázal, že jsme se vydali po správné 
cestě,“ řekl Jiří Bakalík.  (AK)

Oprava chodníků přijde na milion korun 

S magistrátem jsme spokojeni, napsali lidé do dotazníku 

Přerovská televize 
obhájila prvenství
Televize Přerov se svou zpravodaj-
skou tvorbou znovu zabodovala. 
Z přehlídky produkce regionálních te-
levizních stanic v Kopřivnici si počtvr-
té za sebou odvezla nejvyšší ocenění. 
Na kopřivnické Kafce byla k vidění te-
levizní a studiová tvorba z celé České 
republiky i ze Slovenska. Odborná 
porota z řad režisérů, kameramanů, 
scenáristů a vysokoškolských peda-
gogů hodnotila hned několik katego-
rií – reklamu, publicistiku, dokument 
a zpravodajství. 
Pozitivní ohlasy od porotců získa-
lo přerovské zpravodajství zejména 
za práci kameramanů, ale i za zpra-
cování témat a dramaturgii. „Potěšilo 
nás, když porotci naši tvorbu při-
rovnali k úrovni celoplošných mé-
dií,“ uvedla ředitelka Televize Přerov 
Edita Hausnerová.  (ILO)

Běžci se sejdou 
na Silvestrovském běhu
Zasportovat si mohou zájemci 
i v úterý 31. prosince, kdy se koná 
Silvestrovský běh kolem Bečvy. Start 
osmikilometrového závodu je v 10 
hodin od lávky U Tenisu. Závodníci 
v kategoriích junioři, ženy, muži 
a muži – veteráni nad 35 let poběží 
čtyři okruhy kolem Bečvy – od lávky 
U Tenisu, Rybářskou alejí, přes láv-
ku U Loděnice, kolem ORNIS a zpět 
přes lávku U Tenisu.  (RED)

Prosinec bude na přerovském hřbitově ve znamení oprav a úprav. Ty by měly vylep-
šit především zázemí pro truchlící – udělat ho důstojnější, praktičtější, modernější. 
Na přestavbu je vyčleněno půl milionu korun.

Oprava chodníků v Kramářově ulici v Přerově.  FOTO: archiv

Oprava chodníků v přednádražní čtvrti v Přerově bude stát milion korun. Právě za tuto částku pracovníci 
Technických služeb města Přerova vymění ještě do začátku zimy starou a nevyhovující dlažbu za novou – zámko-
vou. Samozřejmostí je i výměna podloží. 

„V obřadní síni zrekonstruujeme 
vstup pro rodinu, ten je desítky let 
takřka netknutý. Počítáme s nový-
mi omítkami, výmalbou, vyměníme 
okna i dveře, pořídíme nový interiér. 
Kompletně opravíme také veřejné 
toalety,“ uvedl náměstek přerovské-
ho primátora Michal Zácha. Kromě 
toho by měl hřbitov dostat i důstoj-

né označení pěti vsypových louček, 
které patří k oblíbeným místům po-
sledního odpočinku Přerovanů. „Až 
doteď tam byly jen plechové tabule. 
Rozhodli jsme se pro nové označe-
ní vytesané do kamene, které bude 
vypadat důstojněji. Navíc tam bude 
upozornění, aby lidé na toto pietní 
místo zbytečně nevstupovali,“ dopl-

nil ředitel Technických služeb města 
Přerova Radek Koněvalík.
Do zvelebování přerovského měst-
ského hřbitova už letos putovaly mi-
liony korun. Nejvíce peněz, a to tři 
miliony, stála rekonstrukce staré ob-
řadní síně, v níž vzniklo kolumbári-
um. „Mimoto jsme letos investovali 
do nového vytápění v prostorách, 

„Vytipovali jsme lokality, kde jsou 
chodníky nejvíce poškozené. Do po-
loviny prosince opravíme přes pět set 
metrů čtverečních chodníků v ulicích 

Kramářova, Havlíčkova a Čechova. 
Je to důležitá tepna, vedoucí z nádraží 
k centru Přerova, proto se na ni sou-
středíme,“ řekl náměstek přerovské-
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Do konce listopadu musí být cent-
rum města nachystané na Vánoce. 
„Je  to pro nás nejnáročnější část 
roku. Kromě vánoční výzdoby mu-
síme zvládat běžný provoz, to zna-
mená, že kontrolujeme a zajišťujeme 
osvětlení v podchodech i průjezdech 
a kontrolujeme také fungování se-
maforů. V lednu po Třech králích, 
ať je jakékoli počasí, musejí chlapi 
na plošiny a zase odklízejí všech-
ny ozdoby. Někdy jim do toho prší, 
jindy je třeba deset pod nulou,“ říká 
vedoucí provozu veřejného osvětlení 
Technických služeb města Přerova 
František Němčák.
Den co den vyráží brzy ráno na ná-
městí T. G. Masaryka desetičlenná 
úklidová četa provozu čištění měs-
ta. „Na místě bývají chvíli po šesté 
hodině, do půl osmé je už centrum 

města v čistotě. Denně z náměstí 
odvezeme až pět metráků odpadu,“ 
vysvětluje vedoucí provozu čištění 
města TSMPr Ivo Sadílek. Od 1. pro-
since technické služby na náměstí 
umístily dalších dvacet odpadko-
vých košů. „Musím říct, že většina 
lidí po sobě uklízí a odpadky vha-
zuje do košů. Jsou ale i tací, po kte-
rých musíme uklízet my,“ zmiňuje 
Sadílek. Největší spoušť je v centru 
po silvestrovské noci. „Na Nový rok 
z náměstí odvezeme i dvě tuny odpa-
du. Navíc uklízíme povalující se po-
užitou pyrotechniku, láhve a spous-
tu střepů. Pro některé Přerovany je 
asi zvykem prázdné láhve od sektu 
a alkoholu přímo na místě rozbíjet,“ 
míní Sadílek. Kromě úklidu odpad-
ků se musejí úklidové čety postarat 
i o zametání a odklízení sněhu. „Když 

přituhne a je pod nulou, tak nemů-
žeme použít zametací techniku. Naši 
zaměstnanci to musejí zvládnout ruč-
ně pomocí lopat, smetáků, sekáčků 
a hrabel,“ doplňuje ředitel technic-
kých služeb Radek Koněvalík.
Také svoz komunálního odpadu z kon-
tejnerových stání probíhá podle pro-
sincového harmonogramu. To zname-
ná, že město i jeho místní části mají 
na starost posádky pěti svozových 
vozů. „Tříděný odpad – papír a sklo 
svážíme v prosinci častěji. Vyvážení 
kontejnerů a popelnic zajišťujeme  
i 24. prosince, na Štěpána a na Nový 
rok,“  upřesňuje  vedoucí  provozu 
a svozu odpadu Vladimír Antl. Jediné, 
co jim během svátků ztěžuje práci, jak 
uvádí Antl, nejsou rozmary počasí, ale 
bezohledně zaparkovaná auta u kon-
tejnerových stání.   (ILO)

Konec roku: vše musí svítit, 
pohotovost mají i úklidové čety
Stovky hodin příprav předcházejí vánoční výzdobě přerovských ulic. Aby se město 
s prvním adventem obléklo do svátečního, musejí zaměstnanci technických služeb 
už od září začít kontrolovat všechny žárovky a svíticí kabely na vánočních ozdobách. 
V listopadu začínají s jejich montáží a na náměstí se také instalují prodejní stánky. 
Zatímco pro většinu lidí je prosinec ve znamení setkávání s přáteli a rodinou nad 
svařákem a při adventních koncertech, pro zaměstnance technických služeb je ko-
nec roku pracovně nejnáročnějším měsícem.

Adventní čas i poslední dny v roce 
jsou nabity nejrůznějšími programy. 
Na co se těšíte a co si určitě nene-
cháte ujít? 

Jana Šimčíková, 
Přerov
Těším se na atmo-
sféru městského 
jarmarku, na se-
tkání s přáteli 

a ochutnávky punče. A určitě se půjdu 
podívat na koncert Vokálu. Během 
adventu chodíme na koncerty čas-
těji, v minulých letech jsme si nikdy 
nenechali ujít Academic Jazz Band 
a loni jsme byli i na Hudečkovi. Určitě 
ale půjdeme na Synkopu a Silvestr 
nanečisto.

Šárka Kohouto-
vá, Přerov
Zajdeme si na sva-
řené víno a na punč 
a taky si poslech-
neme některé kon-

certy přímo na náměstí. Na silvestra 
se půjdeme podívat na novoroční 
ohňostroj.

Ladislav Zdrá-
hal, Přerov
Poslední den v roce 
se chodím dívat 
na plavání otužil-
ců v řece Bečvě 

a v noci se půjdu podívát na ohňo-
stroj.

Denisa Ryšánko-
vá, Grymov
Jezdíme do Pře-
rova na nákupy 
a rádi se na ná-
městí zastavujeme 

na svařák, zároveň tam sledujeme 
probíhající vystoupení a koncerty. 
Dříve jsme na náměstí jezdili i na sil-
vestra, ale teď máme malé děti, tak 
jsme doma.

Martin Krhov-
jak, Přerov
Chodíme se synem 
na rozsvěcování 
vánočního stromu, 
na vánoční trhy 

zase chodím s kamarády na sva-
řák. Na silvestra se zajdeme podívat 
na ohňostroj.

Anketa a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Vánoční strom je přímo z Přerova – z Želatovských kasáren. Správně ho ukotvit a nazdobit dá práci. Ozdoby instaluje šest lidí 

ze tří montážních plošin. Foto: Ingrid Lounová 
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Přerovští fanoušci uvidí
nejlepší hokejistky světa

Zimní stadion v Přerově má za sebou 
více než čtyřicetiletou existenci, byl 
postaven na počátku 70. let. Před čtyř-
mi lety se vedení města rozhodlo pro 
jeho rozsáhlou přestavbu. „Starý zim-
ní stadion už nevyhovoval z hlediska 
provozního ani co se týče komfortu 
svých návštěvníků. Z tribun měli di-
váci špatný rozhled, na stadionu schá-
zel dostatečný počet toalet, chybělo 
zázemí pro občerstvení návštěvníků. 
Nevyhovující bylo i technické zázemí 
rolbovny a strojovny,“ popsal situaci 
radní Čestmír Hlavinka. Během pěti-
měsíční rekonstrukce, která spočívala 
v úpravě ledové plochy, tribun, výstav-

bě nového zázemí pro rolbaře i pro 
rolbu, došlo také na úpravy v jižním 
prostoru zimního stadionu – přestavbu 
chodby, terasy, zateplení fasády i nové 
osvětlení haly.

Rekonstrukce stadionu trvala 
pět měsíců

Při rekonstrukci se na jižní straně 
haly zúžila o dva metry ledová plo-
cha a nově se vybudovaly i manti-
nely. „Po přestavbě byla konstrukce 
tribun přisazena blíže k ledu, diváci 
tak mají při hokejových zápasech 
lepší rozhled. Na severní straně tri-
buny je 542 sedadel a na jižní 989 

míst k sezení. Sektory k stání v čelech 
stadionu zůstaly zachovány. Celkově 
tak stadion pojme až tři tisíce fanouš-
ků,“ upřesnil Hlavinka.
Na ledě zimního stadionu se pro-
hánějí bruslaři od srpna do břez-
na, od dubna do července led střídá 
umělá plocha, kterou využívají in-
line bruslaři a florbalisté. Loni si 
na přerovském ledě zabruslily kromě 
hokejistů a zájemců z řad veřejnosti 

Inzerce A131015032

Inzerce A131004131

V dubnu příštího roku budou plné ochozy fandit světovému ženskému hokeji.  Foto: Ingrid Lounová

Zimní stadion patří k nejnavštěvovanějším sportovištím 
v Přerově. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009, za té-
měř 60 milionů korun, se tak zařadil k nejlépe vybave-

ným a komfortním stadionům na Moravě. Po loňském úspěšném hokejovém mis-
trovství světa dorostenek zamíří do Přerova nejlepší světové ženské hokejové týmy.   

12PřeRovských 
zastavení

i dorostenky při hokejovém mistrov-
ství světa. „Zažili jsme tu perfektní 
atmosféru a divácký zájem byl ne-
bývalý. Na některá utkání dívčího 
hokeje se přišly podívat dvě až tři 
tisícovky diváků,“ uvedl Lubomír 
Svoboda, jednatel HC Zubr Přerov. 
Na základě tohoto úspěchu rozhodla 
mezinárodní hokejová federace IIHF 
ve Stockholmu o přidělení pořada-
telství skupiny A Mistrovství světa 
žen divize I na Moravu. „Dějištěm 
tohoto šampionátu bude právě 
Přerov, který má velmi kvalitní ho-
kejové zázemí. Přerovští fanoušci 
se tak mohou od 6. do 12. dubna 
těšit na nejlepší ženské hokejové 
zápasy,“ upřesnil Svoboda. Kvůli 
mistrovství světa tak bude mít zimní 
stadion v Přerově led až do polovi-
ny dubna.

v příštím roce přibude relaxační 
centrum

V současné době probíhají v kom-
plexu zimního stadionu práce na vý-
měně schodiště a dlažby u vstupu 
do zimního stadionu, dokončuje se 
zateplení hotelu Zimní stadion a také 
kompletní zateplení sportovní haly 
v Petřivalského ulici. Ta je totiž od le-
tošního roku součástí celého kom-
plexu, k němuž kromě samotného 
stadionu patří i restaurace a hotel. 
Celý areál spravuje společnost Teplo 
Přerov. „Do konce května bude do-
končena i nová přístavba relaxačního 
a regeneračního centra. Sportovci jej 
budou moci využívat hned od červ-
na,“ informoval o plánované novince 
Hlavinka, který je zároveň členem 
představenstva společnosti Teplo. 
Odhadovaná částka se pohybuje ko-
lem 20 milionů korun, zafinancuje ji 
společnost Teplo.  (ILO)

historie zimního stadionu v Přerově 
Rok 1968 – položení základního kamene stadionu
25. 11. 1971 – slavnostní otevření ještě nezastřešené ledové plochy 
s tribunami
květen–září 2009 – kompletní rekonstrukce stadionu

Nevíte si rady se svými dluhy?
Zajímá Vás osobní bankrot, chcete se nechat  

oddlužit nebo restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz nebo na tel. 725 103 567
Insolvenční poradenství za účelem oddlužení osob  
a reorganizace podnikatelů Vám poskytne odborný  

a zkušený kolektiv poradenské kanceláře Ing. René Skýpala, LL.M.
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Šedesát pět let společného života 
oslavili na konci října Věra a Otakar 
Šiškovi z Přerova.  Na kamenné 
svatbě, tak se totiž říká manželství 
po této době, je do obřadní síně pře-
rovské matriky doprovodily také 
jejich děti a vnoučata. „Kamenným 
se možná manželský svazek po ta-
kové době nazývá proto, že je tak 
pevný,“ míní Věra Šišková. Z jejich 
manželství vzešly dvě děti – syn 
a dcera, tři vnoučata a tři pravnou-
čata, nejmladší Izabelka se narodila 
letos. A jak vidí společné manželství 
po letech? „Nejdříve to byla velká 

láska, potom přišly děti, sžili jsme 
se a semkli, všude jsme byli spolu. 
V tomto roce, po mém úraze, mi 
manžel hodně pomáhá, je pro mě 
velkou oporou,“ hodnotí svého chotě 
paní Věra. Otakar Šiška velmi rád 
luští křížovky a denně čte noviny, 
ze kterých své manželce předčítá. 
„A samozřejmě že se u politiky i roz-
čiluje,“ dodává s úsměvem. Coby 
bývalý sbormistr pěveckého sboru 
Vokál se Otakar Šiška velmi těší 
na všechna vystoupení svých kolegů 
– zvlášť se těšil na to jubilejní k 50. 
výročí založení Vokálu.  (ILO)

V polovině listopadu se v Přerově 
konal seminář pro zastupitele a sta-
rosty okolních obcí na téma zařízení 
pro energetické využití odpadu a in-
tegrovaný systém nakládání s odpady. 
Olomoucký kraj, který akci zaštiťo-
val, uspořádal na dané téma semináře 
tři – v Olomouci, v Přerově a také 
v Mohelnici. Zařízení pro energetic-
ké využití odpadu je totiž ve všech 
třech zmíněných městech diskuto-
vané téma. Kraj nechal už před ča-

sem vypracovat studii, která měla dát 
odpověď na otázku, kde by zařízení 
mělo stát. Odborníci doporučili jako 
nejvhodnější lokalitu Přerov, na jed-
nom z dalších míst byla Mohelnice. 
O tom, jestli se v Přerově bude vy-
rábět z odpadů teplo, by měli spolu-
rozhodovat i občané Přerova. Pokud 
i nadále povede Přerov v žebříčku 
nejvhodnějších lokalit, uskuteční se 
ve městě zřejmě už příští rok refe-
rendum.  (AK)

Inzerce A131001079

Po boku si stojí už 65 let Likvidace odpadu se probírala 
ve třech městech kraje

Být si vzájemně oporou – to je v manželství důležité i po 65 letech společného sou-

žití. Foto: archiv MMPr



Ke sportu měla dnes už šestaosm-
desátiletá Eva Koplíková vždy blíz-
ko. Plavat se naučila ve čtyřech le-
tech, ve dvanácti už začala závodit. 
„Děvčico, z tebe někdy něco bude,“ 
řekl jí tehdy coby nejmladší člence 
oddílu plavání její trenér. A nemýlil 
se, brzy získávala v dívčí kategorii 
první medaile. Od roku 1962 začala 
učit plavání na dnes již neexistující 
plovárně Černá. První tempa pod je-
jím dozorem udělaly tisíce Přerovanů. 
Mnohé provázela i na tanečním par-
ketu. Díky svému otci, tanečnímu 
mistru Janu Libigerovi, se totiž stala 
učitelkou tance. „Tatínkovi jsem v ta-
nečních dělala partnerku už od svých 
16 let, potom jsem složila státnice 
z tancování a samostatně jsem mohla 
tanec vyučovat až od svých 21 let, 
to byl totiž dříve věk plnoletosti,“ 
vysvětluje Eva Koplíková. „Ze stan-
dardních tanců jsem měla nejraději 

waltz, z latinskoamerických to byla 
rumba, tehdy jsme ale tancovali ji-
nou – čtvercovou,“ vzpomíná na svá 
taneční léta Eva Koplíková a velmi 
si pochvaluje popularizaci své záliby 
v taneční soutěži veřejnoprávní tele-
vize. Zároveň přiznává, že si velmi 
přála, aby měla v tanci pokračovatel-
ku alespoň ve své vnučce. „Pavlínka 
bydlí v Praze a dala přednost moderní 
gymnastice, vnuci zase fotbalu,“ jen 
naoko si posteskne bývalá učitelka 
z tanečních. 
Plavání učila přerovské školáky až 
do roku 1983, tancování se věno-
vala i v penzi. „Mým nejmilejším 
sportem ale nebylo plavání, nýbrž 
sjezdové lyžování. Jezdit na lyžích 
jsem se naučila na Čekyňáku a se 
známými jsme za války jezdili lyžo-
vat do Frenštátu na Pustevny. V so-
botu jsme byli v práci a v neděli ještě 
nad ránem jsme z Přerova vyráželi  vlakem směr Frenštát.  Dvakrát až 

třikrát jsme sjeli Pustevny a alou 
vlakem zpět domů,“ nadšeně vyprá-
ví sympatická starší dáma. V 70 le-
tech ale výměna kýčelních kloubů 
její oblíbenou sportovní činnost za-
stavila.
Asi před sedmi lety si Eva Koplíková 
poprvé sedla k počítači. „Připadala 
jsem si hrozně vyřazená ze života, 
kvůli vnukovi Vojtovi jsem se zača-
la učit na počítači. A právě díky in-
ternetu jsem objevila, že se v Praze 
koná mistrovství veteránů v plavání, 
a tak jsem se přihlásila,“ popisuje 
první impulz k návratu do plavec-
ké dráhy. Kam přijela, tam sbírala 
medaile. „Nadchlo mě to, plavala 

jsem s bývalými plaveckými hvěz-
dami,“ vypráví s jiskrou v očích Eva 
Koplíková. V roce 2012 se v italském 
Riccione stala ve své věkové kate-
gorii mistryní světa a na prsařských 
tratích získala další dvě bronzové 
medaile. V dubnu letošního roku si 
Eva Koplíková v Žilině vydobyla ti-
tul mistryně Slovenska a v Jihlavě se 
stala dvojnásobnou mistryní České 
republiky v kategorii Masters. V září 
se měla Eva Koplíková zúčastnit mi-
strovství světa, zdravotní problémy jí 
to ale překazily. Přesto si sportovkyně 
tělem i duší neodpustí každodenní 
cvičení a občas ji můžeme potkat 
při kondičním plavání v přerovském 
bazéně.   (ILO)
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Sport ji stále baví, i po osmdesátce

K titulům z plaveckých závodů veteránů přibyla v říjnu Evě Koplíkové i Cena města 

Přerova. Foto: Ingrid Lounová

Plavkyně Eva Koplíková je další osobností, jež si letos převzala Cenu města Přerova. Vitální dáma, která si v seni-
orském věku splnila svůj sen a v kategorii plavání Masters sbírá na mistrovstvích republiky i světa jednu medaili 
za druhou. Pro dříve narozené je zároveň zářným příkladem, že na koníčky, sport a cestování není nikdy pozdě.

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, ŽaLUzIE 
VENkOVNÍ rOLETy
SÍTĚ PrOTI HmyzU
GarÁŽOVÁ VraTa
LÁTkOVÉ rOLETy
rOLETy DEN/NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil 602 890 587
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Středisko volného času ATLAS 
a BIOS pořádá v prvním prosincovém 
týdnu Vánoční salon. Nasát adventní 
atmosféru a získat inspiraci pro vý-
zdobu domova mohou všichni, kteří 
přijdou od 2. do 6. prosince do svá-
tečně vyzdobených prostor Atlasu 
v Žižkově ulici v Přerově. „Pro malé 
návštěvníky jsou připraveny dílničky, 
kde si mohou vyrobit třeba ozdoby 
na stromeček a novoroční přáníčka,“ 
informovala Dagmar Kolomazníková 
ze SVČ Atlas a Bios. Vánoční salon 
je přístupný od pondělí do čtvrtka 
od 8.30 do 17 hodin, mimo polední 
přestávku v době od 11.30 do 13 ho-

din, v pátek je otevřeno jen dopoled-
ne. Od 16. do 19. prosince se vánoční 
výstava přesune do Městského domu 
v Přerově. (RED)

Vánoční salon je dobrou inspirací k ad-

ventní výzdobě domácností. 

 Foto: archiv SVČ Atlas a Bios

Vánoční salon navodí atmosféru



V poslední době se objevují tlaky 
na nejrůznější úpravy doposud tržně 
založené a funkční odpadové legisla-
tivy s cílem zakotvit centralizované 
řízení toků odpadů a umělé zdražení. 
Nástrojem pro centralizaci má být 
tzv. Integrovaný systém nakládání 
s odpady (ISNO), který je zpravidla 
v jednotlivých krajích ČR svázán se 
silnými snahami o výstavby nových 
spaloven odpadů. To vše s líbivým, 
ale trochu umělým odkazem na po-
třebu plnění cílů Plánu odpadového 
hospodářství, evropských cílů apod. 
Evropské cíle ČR doposud plní a do-
konce v mnoha ukazatelích nakládání 
s odpady se umísťuje na vysokých 
příčkách v rámci EU (viz ročenka 
MŽP + Eurostat). Odůvodnění se 
tak zdají být dosti účelová.
Není tajemstvím, že jedním z důle-
žitých důvodů k umělému budování 
ISNO byla a je potřeba smluvního 
zajištění neustálého přísunu dosta-
tečně velkého množství výhřevné-
ho odpadu (řádově asi 100 000 tun 
za rok), a to minimálně na 20 až 30 
let. Pomocí smluv nebo založením 
společné firmy (komunální akciové 
společnosti), vždy s dlouhodobým 

závazkem předávat své odpady, bu-
dou obce povinny (s ohledem na ži-
votnost spalovny) směrovat toky 
odpadů do zvažovaných nových 
spaloven. 
Takové zavedení centralizace při-
náší značná rizika, nejen logistická. 
Preference spaloven před dalšími 
způsoby zpracování odpadů může 
logicky omezit třídění a recyklaci 
odpadů, potlačit rozvoj a uplatnění 
ostatních technologií na využívání 
odpadů v daném regionu. K rozvoji 
alternativ nebude důvod, cesta odpa-
du bude dána na desítky let dopředu 
díky dlouhodobým smlouvám. Hrozí 
snížení počtu stávajících zařízení vy-
užívajících odpady jiným způsobem 
(viz nedostatek odpadů v Německu, 
Švédsku), deformace dosavadního 
zdravého konkurenčního prostředí 
a zbytečné zvýšení plateb občanů 
a firem za svoz a zpracování odpadů. 
Hrozí, že jednotlivé obce nebudou 
tak jako dosud moci určit, kam od-
pad půjde a za jakou cenu. Svoboda 
původců odpadu, obcí a firem vybírat 
si služby nakládání s odpady podle 
vlastního uvážení, zvolit si výhod-
né dodavatele, technologii, rozsah 

služeb, jejich kvalitu a cenu v závis-
losti na jejich aktuálních potřebách 
by měla být podle ČAOH zachová-
na. Strategie ISNO ji však zásadním 
způsobem omezuje.
Prosazovatelé ISNO a výstavby spa-
loven silně obhajují potřebu zásadní-
ho zdražení poplatků v zákoně o od-
padech. Důvodem je, že spalovny 
jsou objektivně nejdražším řešením, 
jak naložit s odpady. Náklady zdraže-
ní však neponese opět nikdo jiný než 
původci odpadů. Prosazované zdraže-
ní poplatku se v první fázi navrhuje 
o 100 % z 500 na 1000 Kč za 1 tunu 
uloženého odpadu (a další fáze? – 
ještě loni navrhováno pro rok 2016 
1800 Kč, v roce 2022 pak 2750 Kč). 
Důvodem takto razantního zdraže-
ní má být konkurenční podpora pro 
nové spalovny odpadů, které nejsou 
v dosavadním standardním tržním 
prostředí ekonomicky smysluplné. 
Bohužel již záměrně nezaznívá, že 
existují i nákladově výrazně levnější 
způsoby, jak ekologicky a energetic-
ky využít odpady. Podstatné také je, 
že ČR cíle stanovené EU v odpado-
vém hospodářství plní. Objektivně tu 
tedy není důvod, aby odpadový sek-

tor byl masivně financován občany, 
firmami či obecními rozpočty. V si-
tuaci, kdy ČR ani neumí dostatečně 
čerpat dotační prostředky z EU, je 
další zdražování občanům nesmysl. 
ČAOH podporuje zachování tržního 
prostředí v OH, které nejlépe tlačí 
na nízkou cenu služeb. V rámci okol-
ních států máme stále jedny z nejniž-
ších nákladů na OH, a to při splnění 
všech evropských požadavků! To je 
pro občana cenný stav. Je třeba hájit 
i dosavadní technologickou neutra-
litu. Nemělo by být centrálně stano-
veno, že nyní se budou podporovat 
pouze nějaká zařízení (podobně jako 
fotovoltaika). Zásadním aspektem je 
také aktuální strategie EU, která se 
chce mnohem více zaměřit na cestu 
třídění a materiálového využití odpa-
dů. Usnesení Evropského parlamen-
tu ze dne 24. 5. 2012 jasně říká, že 
k roku 2020 by měl být přijat zákaz 
spalování recyklovatelných a biolo-
gicky rozložitelných kompostova-
telných odpadů. K čemu tedy ISNO 
a zdražení? 

PETR HAVELKA, 
ŘEDITEL ČESKÉ ASOCIACE 

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Pohled na integrovaný systém nakládání s odpady

Kdy se zastaví masivní skládkování komunálního odpadu?
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ni  třídění  komunálního  odpadu 
za Olomoucí, a co lze udělat, aby se 
u nás situace zlepšila. Statistický údaj 
o podílu vytříděného odpadu v obou 
městech za rok 2012, tj. 50,4 % ku 
13,8 % v náš neprospěch, je oprav-
du nelichotivý. Pohráli jsme si pro-
to s těmi správnými čísly a dospěli 
k překvapivě optimistickému výsled-
ku. Podaří-li se konečně zrealizovat 
kompostárnu pro odpad ze zahrá-
dek a veřejné zeleně a zahrneme-li 
do „vytříděného odpadu“ (zcela legi-
timně) i papír a kovový šrot odevzda-
ný občany do sběrných surovin, vy-
šplhá úroveň třídění do konce příštího 
roku na 46 %. Méně optimistické pak 
je, že množství odpadu uloženého 
na skládku se tímto nezmenší.
Podobně jako Přerov jsou na tom 
i ostatní česká města, a logicky pak 
celý stát. A tak i přesto, že podíl tří-
dění v nejvyspělejších státech vý-
razně přesahuje 50 %, patří Česká 
republika v třídění odpadu v rámci 
Evropské unie mezi ty „lepší“. Avšak 
vůči EU má náš stát ještě nejméně 
jeden, rozhodně ne zanedbatelný, 

nesplněný závazek: snížit množství 
skládkovaného biologicky nestabili-
zovaného odpadu oproti roku 1995 
do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 
na 50 % a výhledově do roku 2020 
na 35 %. 
Nejen závazek vůči EU, ale přede-
vším omezená kapacita skládek jsou 
důvody, proč Ministerstvo životního 
prostředí již několik let připravuje 
takovou změnu zákona o odpadech, 
která by výrazně snížila dosavadní 
tempo skládkování. Významným ná-
strojem má být zavedení progresiv-
ního poplatku za ukládání odpadu. 
Konečně se v konkurenci s provozo-
vateli skládek budou moci výrazněji 
prosadit i ti, kteří nabízejí zpraco-
vání vytříděného odpadu, a obcím 
(a občanům) se tak konečně vyplatí 
odpad třídit. Toto neviditelná ruka 
trhu doposud zjevně nedokázala. 
S tím se ale nehodlá smířit silná 
a zámožná skládkařská lobby. Ví, 
že změna zákona je nevyhnutelná, 
ale každý rok zdržení pro ni zname-
ná stamilionové zisky, z velké části 
proudící do zahraničí, a tak se snaží 

do svého boje vtáhnout i veřejnost. 
Dovolávat se u veřejnosti soucitu 
asi nemůže, a tak to zkouší se za-
ručenou kuloární informací, že se 
bude platit více za skládkování od-
padu jen proto, aby někdo vydělal 
na jeho spalování. To by občany 
mohlo zdravě namíchnout.
Uvažovaný poplatek vybraný od pro-
vozovatelů  skládek  bude  použit 
na podporu jiného využití odpadu. 
A protože není znám příklad, kdy 
by se v některé zemi dařilo veškerý 
odpad využít materiálově, počítá se 
i s energetickým využitím zbytko-
vého odpadu. A zde se podle mého 
názoru teprve otevírá prostor pro 
smysluplnou diskusi. Jsou odhady 
úrovně třídění odpadu správné? Bude 
skutečně množství zbytkového odpa-
du tak vysoké? Nezhorší spalovna 
životní prostředí? Není příliš veli-
ká? Nedostaneme se do podobných 
problémů jako Němci, kteří s velko-
rysostí jim vlastní postavili množ-
ství obrovských spaloven a dnes se 
potýkají s nedostatkem paliva? Jak 
budou obce chráněny proti případ-

Nedávno jsem byl požádán Radou 
města, abych vysvětlil důvody, proč 
Přerov výrazně zaostává v úrov-



Jsem přesvědčená, že o důležitých 
tématech života obce musí mít její 
obyvatelé maximum různorodých 
informací. Jedním z takových témat 
je jistě spalovna. Rok a půl víme 
oficiálně o záměru spalovnu někde 
postavit a neoficiálně, že byl vybrán 
Přerov. Proběhly jednostranné in-
formační akce organizované krajem 
a teplárenskou lobby. Skutečná de-
mokratická diskuse, s názory pro 
a proti se seriózní nabídkou přemýšlet 
o věci dál, nikde. V úterý 5. 11. jsme 
se s kolegou Puchalským zúčastnili 
semináře v Olomouci. Vyslechli jsme 
si i marketingového specialistu, jak 
„správně“ komunikovat při prosa-
zování spalovny. Nebo je přesnější 
nazvat to cílenou manipulací s ob-
čany? Například slovo „spalovna“ se 
nesmí používat, protože budí nežá-
doucí pocity a „ztratili byste pětinu 
populace“ (pro její výstavbu). Zato 
pojem ZEVO je neutrální. Obdrželi 
jsme i další informace ve stylu, jak 

být „otevřený“ a přitom prosadit, co 
je potřeba. Jinou ukázkou demokra-
cie v praxi jsou Přerovské listy. Sem 
se nám podařilo prosadit fundované 
texty Ing. Havelky, ředitele České 
asociace odpadového hospodářství 
(nejde o skládkaře!). Pro spalovnu 
zrovna nehorují. Ve dvou číslech vy-
šly (a díky za to), v listopadu už ni-
koli. Důvodem byla jakási „ochrana“ 
čtenářů před údajně lživým článkem. 
Na redakční radě jsem se dozvědě-
la, že pokud třetí článek vyjde, tak 
s oponentním posudkem. K člán-
kům radničních odborníků ovšem 
žádná oponentura nebyla a není po-
třeba. Jde o porušování jednoho ze 
základních prvků demokracie, a to 
otevřeně informovat občany o růz-
ných možnostech nakládání s odpa-
dy a o zjevném potlačování jiných 
názorů než těch „jedině správných“. 
A to přesto, že od 1. 11. platí nový 
tiskový zákon, který určuje, že obsah 
např. radničních novin musí být ná-

zorově vyvážený, stejné slovo musí 
mít i opozice. 
Výstavba spalovny reálně hrozí a ob-
čané by měli požadovat i jiné infor-
mace než ty oficiální, jednostranné. 
Náměty k zamyšlení: 1. Existuje ne-
závislá studie (všech) variant naklá-
dání s odpady vhodných pro Přerov? 
2. Už dnes vozí Olomouc a Prostějov 
odpad do spalovny v Brně, jak je to 
tedy s využitelností krajského zaří-
zení? 3. Proč by se měl Přerov stát 
popelnicí Moravy? 4. Mohelnice pod-
le nejnovějších zpráv půjde cestou 
malé spalovny, megazařízení starost-
ka odmítla jako špatné! 5. Dioxiny 
v jakémkoli množství jsou extrémně 
nebezpečné. Jejich bagatelizace není 
namístě atd. 
Na závěr – jedním z důležitých in-
dikátorů pro rozhodování v referen-
du by mělo být i dosavadní chování 
radničních i krajských politiků – tj., 
jaká je jejich snaha o zapojení obča-
nů do debaty o této věci? A je vůbec 
nějaká? Jsou politici otevření, nebo 
nabízejí jen jeden, pravděpodobně 

jim prospěšný, názor? Jde o miliardy, 
na to bychom neměli zapomenout.

HELEnA nETOPILOVÁ, 
zASTuPITELKA zA SPP

Články na téma ZEVO, chcete-li spa-
lovna, jsme začali v Přerovských lis-
tech uveřejňovat už od chvíle, kdy 
se začalo v našem městě o této zá-
ležitosti mluvit. Na doporučení za-
stupitelky Heleny Netopilové, která 
je i členkou redakční rady, jsem po-
žádala o odborné články a jiný úhel 
pohledu na likvidaci odpadu i Petra 
Havelku z České asociace odpado-
vého hospodářství. Dva jeho texty 
v Přerovských listech vyšly, třetí člá-
nek jsem přesunula do prosincového 
čísla, a to z jediného důvodu – chtěl 
na něj v jednom vydání Přerovských 
listů reagovat i Pavel Juliš. V listopa-
dovém čísle ale už prostor nebyl. Proto 
došlo k přesunu obou článků do tohoto 
čísla. Čtenáři si tak mohou sami udělat 
úsudek o dané problematice, aniž by 
jim někdo diktoval jediný „správný“ 
pohled na věc. Žádný zásah cenzora 
se tak nekonal.  IngRID LOunOVÁ

Demokracie a spalovna
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ným sankcím za nedodání dostateč-
ného množství odpadu? Nebudou 
vystaveny jakýmsi „sankcím za tří-
dění“? Tím vším je ještě potřeba se 
velmi pečlivě zabývat. Diskutovat 

ale o tom, zda pokračovat v laciném, 
a tudíž masivním, ukládání odpadu 
na skládky až do jejich úplného na-
plnění, bychom snad už neměli, pro-
tože – co pak? Zahraniční provozo-

vatelé našich skládek nám spokojeně 
zamávají na rozloučenou a možná 
budou čekat na příležitost dodávat 
svůj nahromaděný odpad třeba ně-
meckým spalovnám. Co si se svým 

odpadem počnou české obce a města, 
je už trápit nebude.

PAVEL JuLIŠ, 
VEDOuCÍ ODBORu STAVEBnÍHO 

ÚŘADu A ŽIVOTnÍHO PROSTŘEDÍ 
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Vánoce stráví pod palmami a bez oslav
Další Vánoce – daleko od domova – stráví Přerovanka Kristýna Botková v Laosu. 
Do více než dvanáct tisíc kilometrů vzdáleného Vientiane ji zavála pracovní povin-
nost. V tamní mezinárodní škole se věnuje desetiletým dětem. Před dvěma lety 
učila dospívající africké dívky v Zambii. Od srpna letošního roku se původní pro-
fesí středoškolská učitelka francouzštiny a výtvarné výchovy vydala zase na jiný 
kontinent.

„Proč sis vybrala zrovna Laos? Tak 
tuto otázku jsem slyšela už asi tak ti-
síckrát. Laos jsem si totiž nevybrala. 
Když jsem se v srpnu 2012 vrátila 
z roční dobrovolné služby v Zambii, 
bylo mi jasné, že se můj život ob-
rátil vzhůru nohama a že se znovu 
někam vypravím. Vytiskla jsem si 
abecední seznam všech zemí na svě-
tě a dva měsíce důsledně rozesílala 
e-maily. Žádost o práci jsem poslala 
na několik stovek škol a pozitivní 
odpověď mi přišla z jediné: Sharon 
International School ve Vientiane 

v Laosu. Tak jsem se sbalila a od-
stěhovala se do Laosu,“ vysvětluje 
Kristýna Botková. Laoská lidově de-
mokratická republika je vnitrozem-
ský stát bývalé francouzské Indočíny 
sousedící s Vietnamem, Čínou, 
Thajskem, Kambodžou a Barmou. 
„Hlavní město Vientiane je přitom 
zaručeně nejklidnější a turisticky 
nejméně navštěvovanou metropolí 
jihovýchodní Asie, což má ovšem své 
kouzlo,“ vypráví mladá žena.
Sharon International School je malá 
mezinárodní škola zahrnující mateř-

skou školku a nižší stupeň základní 
školy. „Když jsem dorazila na mís-
to, oznámil mi náš americký ředitel 
Chris, že budu učit ve třetí třídě ma-
tematiku a přírodovědu. Jsem povo-
láním učitelka francouzštiny a úroveň 
mých matematických znalostí končí 
trojčlenkou. Úspěšně jsem však po-
tlačila chuť sednout na nejbližší zpá-
teční let do Česka a už čtvrtým mě-
sícem jsem třídní učitelkou malých 
Laosanů,“ pokračuje Kristýna, která 
se ve svém volném čase věnuje i mal-
bě na zeď. „Právě pracuji na malbě 
školní knihovny. Pozorovat mě při 
práci je pro naše děti úžasně vzrušu-
jící atrakce. A když je navíc nechám, 
aby mi s malováním pomáhaly, ocit-
nou se v sedmém nebi. Když se ale 
na vás při práci nabalí chumel dvaceti 
dětí, všechny se sápou po štětcích 
a strkají klacky do kyblíků s barvami, 
je téměř nadlidský výkon zachovat 
klid,“ popisuje svou práci.
Laosané jsou lidé velmi vstřícní 
a zdvořilí, nicméně velkým problé-
mem je v této zemi jazyková bariéra. 

Přerovanka Kristýna Botková učí ve škole v Laosu. Spolu s dětmi se pustila do malby zdi školní knihovny.   Foto: archiv KB

„Anglicky se tu domluvíte opravdu 
jen výjimečně. Dorazila jsem sem 
sice s pevným odhodláním ovlád-
nout alespoň základy jazyka, to mě 
ale přešlo v momentě, kdy jsem na-
mátkou otevřela slovník a zjistila, 
že například slovo sai má následují-
cí významy: levá strana, muž, lano, 
proudit, oblékat, vnitřnosti, použí-
vat a třeba bambusová past na ryby. 
Jako mnoho dalších asijských jazy-
ků i laoština totiž rozlišuje význam 
slova v závislosti na intonaci. A tak 
i po čtyřech měsících v Laosu dokážu 
pouze pozdravit a poděkovat.“  
A jak slaví konec roku v této asijské 
zemi? Úplně jinak, než jsme zvyk-
lí my Evropané. „Téměř 70 pro-
cent Laosanů vyznává buddhismus. 
Vánoční atmosféru si tak v této bud-
dhistické zemi pochopitelně neuži-
ji. Já Štědrý večer oslavím v auto-
buse někde na cestě po severních 
provinciích. Škola, kde učím, je ve-
dena v křesťanském duchu, takže 
máme prázdniny a já budu cestovat. 
Laosané nicméně slaví rádi a hodně 
a v průběhu roku si můžete vybrat 
z mnoha různých festivalů. Laoský 
Nový rok Pi Mai Lao je v polovině 
dubna. Na ulici v té době potkáte 
davy lidí, kteří vás od hlavy k patě 
zmáčí vodou, nalijí místní kořalkou 
lao-lao, zasypou pudrem a na závěr 
pokreslí rtěnkou. Za říjnového úplň-
ku se odehrává světelný festival Lai 
Heau Fai. Po setmění po Mekongu 
vyplouvají zapálené alegorické vozy 
ze stopek banánů, květů a vonných 
tyčinek. Na tuto událost navazuje 
festival dračích lodí. V listopadu se 
zase u nejvýznamnějšího laoského 
chrámu That Luang shromáždí stov-
ky mnichů – týdenní slavnost je do-
provázena hromadným rozdáváním 
milodarů.“
Jinak je Vientiane poklidné, ospalé 
město. „I já zde vedu relativně po-
klidný, ospalý život. Nejsem ovšem 
žádný cestovatel dobrodruh a nevy-
hovuje mi cestování stylem vidět co 
nejvíc za co nejkratší dobu. Jsem to-
tiž přesvědčená, že pokud chce člo-
věk poznat zemi, musí v první řadě 
poznat lidi. A pokud chce poznat 
lidi, musí mezi nimi nějakou dobu 
žít. To je pocit, který mě naplňuje 
vzrušením víc než představa roční 
cesty kolem světa,“ míní Kristýna 
Botková.  ILO
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Pro letošní ročník připravili pořa-
datelé novinku, kterou ocení hlavně 
diváci. „Vyhlášení ankety proběhne 
ve zcela novém duchu. V minulých 
letech se konalo v prostorách tenisové 
haly, letos jej budou moci prostřed-
nictvím velkoplošné obrazovky sle-
dovat v přímém přenosu i Přerované 
přímo na Masarykově náměstí,“ in-
formovala o novince Daniela Huťková 
z TK Precheza Přerov. Pořadatelé 
také plánují propojení živých vstu-
pů z náměstí do Městského domu 
a naopak. 
Akci pořádá TK PRECHEZA Přerov 
s firmou Sport Management ve spo-
lupráci s Českým tenisovým svazem. 

„Na základě výsledků ankety časo-
pisu Tenis vyhlásíme nejlepší české 
tenisty ve 12 kategoriích. Jedná se 
o tradiční kategorie – nejlepší čes-
ký tenista, nejlepší česká tenistka, 
kvalitativní postup na žebříčku ATP, 
kvalitativní postup na žebříčku WTA, 
ale i talent roku, tým roku nebo třeba 
vozíčkář roku,“ naznačila vyhláše-
né kategorie Huťková. Celý pořad 
natáčí Česká televize, záznam celé-
ho večera bude vysílat ČT4 v pátek 
27. prosince.
Moderátorem večera bude spor-
tovní komentátor a moderátor Petr 
Vichnar. V programu slavnostní-
ho večera se mimo jiné předsta-

12 sport a kultura

Na Zlatého kanára míří nejlepší tenisté
Znovu po roce do Přerova zamíří česká tenisová špička. V Městském domě v Přerově se v pátek 20. prosince  
v 18 hodin uskuteční už 21. ročník Zlatého kanára. Slavnostní vyhlášení ankety časopisu Tenis se v Přerově koná už 
pojedenácté. 

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na prvního, šesté-
ho a dvacátého čtenáře, kteří budou 
znát správnou odpověď, čeká odmě-
na. Vítězům ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha sv. Vendelína se nachází 

v Želatovské ulici v blízkosti nové 
cyklostezky.  Výherci: Hana Lašáková, 

Jarmila Doleželová, Miloslav Ševčík 

Co můžete vyhrát:
Pro tři vý-
herce naší 
soutěže je 
připravena 
vzdělávací 
zeměpisná 
hra Kde leží 
Kotěhůlky. 
Asi každý ví, 
že Ostrava leží na východ od Pra-
hy. Ale víte, které z těchto měst 
leží severněji? A kde vlastně leží 
ty Kotěhůlky? Stačí si zahrát hru 
a dozvíte se to! Hra nabízí pro-
stor i pro velmi zajímavé blafování 
a užijete si u ní spoustu zábavy. 

Své odpovědi i se svou adresou 
posílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí tato tříramenná lampa?

Na minulých ročnících nechyběli ani naši přední tenisté Tomáš Berdych s Petrou 

Kvitovou. FOTO: archiv TK Precheza

ví Pavel Šporcl, Felix Slováček, 
Zdeněk Merta, Leona Machálková 
a Katarina Landlová (finalistka 
Česko Slovensko má talent 2012) 
a samozřejmě přední čeští tenisté. 
„Pamatovali jsme i na diváky na ná-
městí, aby jim nebyla zima, budou se 
moci zahřát kanářím punčem žluté 
barvy,“ dodala Huťková.  (RED)

Semifinálová skupina extraligy 
se odehraje v Přerově
Těsně před vyhlášením ankety o nej-
lepší české tenisty Zlatý Kanár 2013 
se v přerovské sportovní hale ode-
hraje semifinálová skupina České 
tenisové extraligy, a to v termínech 
16. až 18. prosince. 
Za přerovské hráče se představí Adam 
Pavlásek, Dominik Hrbatý, Renata 
Voráčová, Pernila Mendesová, Jiří 
Školoudík, Rudolf Siwy, ze zahra-

ničních posil to bude Denis Istomin, 
Igor Sijsling a Marius Copil. 
Přerovští se utkají s týmy 1. ČLTK 
a vítězem ze skupiny na Miltenu, kde 
se o soupeři pro přerovskou skupinu 
rozhodne mezi TK Neridé, Lasvit 
a TK Spartak Jihlava. Za TK Neridé 
se představí Andrea Hlaváčková, 
Simone Bolleli, Lukasz Kubot, 
Sofia Arvidsson. Za 1. ČLTK hra-
je Lucie Hradecká, Iveta Benešová, 
Juergen Melzer, Jan Hernych, Jan 
Mertl a další. Vítězné družstvo ze 
skupiny z Přerova postoupí do fi-
nále, které se hraje 19. prosince 
v Prostějově a 20. prosince se tenis-
té stěhují do Přerova na vyhlášení 
ankety ZLATÝ KANÁR.
Vstup do tenisové haly na všechna 
utkání je zdarma, zápasy začínají 
od 10 hodin.Depozitáře Muzea Komenského 

v Přerově ukrývají řadu cínových 
předmětů, které dosud nebyly jako 
celek prezentovány veřejnosti. Jedná 
se o nejrůznější výrobky rozličného 
využití, které dokumentují především 
vybavení měšťanských domácností 
v 18. a 1. polovině 19. století. Zájemci 
si je mohou prohlédnout od 10. pro-
since do 16. března na výstavě Stříbro 
chudých – cínové předměty ze sbír-
ky Muzea Komenského v Přerově. 
Probíhat bude v Historickém sále 

přerovského zámku. Výstava sezná-
mí návštěvníky s dlouhými a zajímavý-
mi dějinami cínařství a s konkrétními 
sbírkovými předměty přerovského 
muzea. Chybět nebudou ani nejzají-
mavější necínové předměty. Zájemci 
se dozvědí, jak a kde vybrané předmě-
ty vznikly, k čemu byly dobré cínařské 
značky a také proč se cínu říkalo stříb-
ro chudých. K výstavě muzeum vydalo 
i katalog, ke koupi bude od 10. pro-
since v pokladně přerovského zámku. 
 (LM)

Přijďte se pokochat stříbrem chudých
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Přímo pod přerovským vánočním 
stromem se dočkala křtu v pořadí 
už třetí kniha přerovské spisovatelky 
Lenky Chalupové. Román Utopená 
i tentokrát čtenáře nezklame krimi-
nální zápletkou, psychologií postav 
a překvapivým rozuzlením.
„Psaní je pro mě příjemný druh re-
laxace. Ráda vytvářím příběhy, pro-
kresluji postavy, hledám motivy je-

jich jednání a činů. Když začínám 
psát, nikdy přesně nevím, jak příběh 
skončí. Samozřejmě že mám kostru 
příběhu, ale ty drobné a zajímavé 
nuance na ni nabaluji průběžně,“ 
popisuje Lenka Chalupová. Doma 
v šuplíku už má napsaný další román. 
„V hlavě nosím takové střípky příbě-
hů a ty potom poskládám do jedné 
knihy. Nejvíce mě inspiruje mé okolí. 

Kniha přerovské spisovatelky prošla křtem

Vokál slaví, jak jinak než zpěvem!

Inzerce A131002272

Nad Betlémem vyšla hvězda

Letošní tradiční výstava betlémů v Muzeu Komenského v Přerově, která má ná-
zev Nad Betlémem vyšla hvězda, se uskuteční od 29. listopadu do 5. ledna, bude 
poněkud netradiční. Poprvé za několik let totiž nebude v Historickém sále zámku, 
ale v expozici třídy ze 17. století. Navíc nebude po dlouhé době vystavena ani malá 
část tzv. Zbořilova betléma, který má kolem 120 figur a vznikal na objednávku 
muzea. „Celý betlém jsme zapůjčili do Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Z toho-
to muzea zase přicestovaly do Přerova hned tři skříňové betlémy, které zastupují 
místní betlémářskou výrobu 20. století,“ informoval kurátor výstavy Lubor Maloň. 
Doplní je betlém z přerovské muzejní sbírky, který má také své kouzlo.  (RED) 

Mám ráda lidi a naslouchám jejich 
příběhům, které by mnohdy postačily 
na román. Když k nim přidám svou 
fantazii, je další knížka na světě,“ po-
pisuje s lehkou nadsázkou, jak se píše 
román. Po knihách domácích autorů 
je v přerovských knihkupectvích po-

ptávka. „Nejvíce žádaná je beletrie 
a knihy přerovských autorů patří 
k těm, po nichž je sháňka.  Novou 
knížku Lenky Chalupové najdou 
určitě mnozí čtenáři pod stromeč-
kem,“ míní přerovský knihkupec 
Luboš Karásek.  (ILO) 

Své knihy Lenka Chalupová podepisuje čtenářům přímo v knihkupectví. 

 Foto: Ingrid Lounová 

Padesátileté jubileum slaví přerovský 
smíšený sbor Vokál. Za éru jeho tr-
vání se v řadách souboru vystřídaly 
desítky, možná stovky zpěváků. V so-
botu 23. listopadu si kulaté jmeniny 
připomněli i bývalí členové. Někteří 
z nich se zvedli ze svých židlí v sále 
Městského domu a společně si za-

zpívali latinskou píseň Canticorum 
Jubilo.
Obdivuhodných pět desítek let je 
členem souboru Miloš Přidal. „První 
zkouška v té době Pěveckého sboru 
Přerovských strojíren byla 27. lis-
topadu 1963. Tehdy se nás v malém 
sále sokolovny sešlo osm,“ vzpo-

míná zakládající člen Vokálu Miloš 
Přidal. V jeho vyprávění nechybí 
jména všech dirigentů, kteří vtiskli 
souboru duši.  „Sbor je totiž takový, 
jaký je jeho dirigent,“ míní Přidal. 
Začátky sboru jsou spojeny se jmé-
ny Leoše Švagery, po něm přišel  Jan 
Leibner, který dirigoval společně 
s Otakarem Šiškou. Pět let dirigo-
val Vokál i Pavel Režný, v roce 1999 
ho vystřídala mladičká dirigentka 
z Janáčkovy akademie v Brně Kamila 
Zenklová. Tato drobná, energií  
sršící žena stojí v jeho čele dodnes. 
„Na zkoušky dojíždí Kamila z Brna. 
Je velmi obětavá, stále usměvavá a je 
nositelkou dobré nálady,“ pochvalu-
je si talentovanou dirigentku Přidal. 
V repertoáru má 35členný sbor snad 
tisícovku písní – klasické, populární, 
lidovky i spirituály, ale třeba i jaz-

zové. „V našich řadách jsou učitel-
ky, vychovatelky, zdravotní sestřič-
ky, ale i dělnické profese. Máme tu 
i 15 mužů. Sehnat zpěváky do sboru 
je ale problém. V lednu budeme dělat 
nábor,“ říká Petra Kubíková, která tu 
zpívá 11 let. Na zkoušky se přišly 
podívat též bývalé členky, mezi nimi 
byla i Iva Trefílková, která Vokálu 
věnovala 18 let. „Byla tu úžasná par-
ta, společně jsme procestovali ce-
lou Evropu,“ vzpomíná na uplynulá 
léta. „S Vokálem mám spojené krásné 
zážitky. Skončila jsem pedagogic-
kou školu a přišla jsem se podívat 
na jednu zkoušku a zůstala jsem. 
Po roce už jsem s nimi jela do Belgie. 
Repertoár jsme měli úžasný – spiri-
tuály, Verdiho, lidovky i Beatles,“ 
přidala se Marcela Šubrtová. Další 
příležitost poslechnout si sborový 
zpěv Vokálu budou mít Přerované 
v úterý 26. prosince v 16.30 hodin 
v kostele sv. Vavřince.  (ILO)

Na zkoušku Vokálu, pod vedením Kamily Zenklové, se přišli podívat i bývalí členové.

 Foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
5. 12. Babice–Řídeč–Křížová cesta–
Mladějovice, 11 km, vede  A. Láhne-
rová, odj. 9.02 hod.
7. 12. Biskupice u Luhačovic–Kaňovi-
ce–Luhačovice, 18 km, vede J. Špinar, 
odj. 7.24 hod.
12. 12. Valašská Bystřice–Santov–Va-
lašská Bystřice, 13 km, vede J. Pěček, 
odj. 6.00 hod.
12. 12. Přerov–Kozlovice–Grymov 
–Haltýře–Osek nad Bečvou, 14 km, 
vede J. Švec odchod 8.20 hod., sraz 
u mostu Míru
14. 12. Útěcov–Vranov u Brna–Česká, 
12 km, vede P. Šťáva, odj. 7.39 hod.
19. 12. Přerov–Žebračka–Vinary–Če-
kyně–Předmostí–Přerov, 14 km, vede 
J. Švec, odchod 8.20 hod., sraz u mos-
tu Míru
30. 12. Bystřice p. H.–Sv. Hostýn–Bys-
třice p. H., 14 km, vede J. Švec, odj. 
7.24 hod.

MěSTSKá KnIHovna

5. 12. Prodej vyřazených knih a časopisů, 
8–18 hod. v suterénu Městské knihovny, 
Žerotínovo nám. 36 
12. 12. Přednáška Petry Kolaříkové: Sou-
rozenecké konstelace, v 17 hod., před-
nášková místnost. Přihlášky ve studovně 
MěK , tel. 581 219 094, e-mail: studov-
na@knihovnaprerov.cz 
16. 12. Diashow Václava a Lenky Špilla-
rových – Americká divočina, v 17 hod., 
sál Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2 
PRo SEnIoRy:
10. 12. Virtuální univerzita třetího věku: 
Čínská medicína v naší zahrádce – jen 
pro přihlášené od 13–15 hod. Přednáš-
ková místnost MěK
16. 12. Kulturní akademie knihovny: 
Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě 13–
15 hod. Přednášková místnost, MěK.  
Přihlášky ve studovně MěK

PRo děTI:
3. 12. Tvořivá dílna: Vánoční hvězda z ča-
jových sáčků 14–16.30 hod. Půjčovna 
pro děti, Palackého 1  
12. 12. Herní klub pro děti (stolní a spo-
lečenské hry) 14–16 hod. Půjčovna pro 
děti, Palackého 1 
14. 12. Herní klub pro děti (stolní a spo-
lečenské hry) 9–12 hod., pobočka Před-
mostí, Hranická 14 
14. 12. Zdobení mikulášských perníčků 
pro děti 9–12 hod., pobočka Předmostí, 
Hranická 14

vEČER PRo PaMěTnÍKy

Šťastné a veselé aneb To byl náš big beat 
je název tanečního večera pro pamětníky 
se skupinou TRIUMF. K tanci a poslechu 
znovu po 10 letech zahraje kapela ve slo-
žení Viktor Kozánek, Marcela Vyslouži-
lová-Urbášková, Ilja Kočí, Jarda Dopita 
a Petr Žůrek junior. Taneční zábava se 
uskuteční v sobotu 21. prosince v 19.30 
hodin v Městském domě. Pamětníci se 
mohou těšit na známé hity v podání Mar-
cely Vysloužilové-Urbáškové, Viktora 
Kozánka i dalších členů kapely. 

STřEdověKé vánoCE

Středověké Vánoce v rockovém kabá-
tě v podání kapely Quanti Minoris se 
konají v sobotu 14. prosince v Klubu 
Teplo. Jako předkapela vystoupí do-
bová hudba Ratus Ratus. Předprodej 
vstupenek KIS.

MěSTSKÝ dŮM, KRaToCHvÍLova 1 

4. 12. MUSICA DOLCE VITA, advent-
ní koncert z děl českých mistrů. Trio se 
věnuje interpretaci skladeb pro flétnu 
a harfu všech stylových období, v podá-
ní flétnistky Žofie Vokálkové, harfenist-
ky Zbyňky Šolcové a mezzosopranistky 
Daniely Demuthové, v 19.30 hod.  
7. 12. Taneční závěrečná 2013, kurz P1, 
od 18–24 hod.
8. 12. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DECHOV-
CE se skupinou Mini, od 13.30 hod. 
9. 12. MAŠKARÁDA, derniéra hu-
dební komedie divadla Dostavník. Je-
vištní adaptace humoristického fanta-
sy románu T. Pratchetta inspirovaného 
slavným muzikálem Fantom Opery, 
v 19.30 hod. 
13. 12. Taneční závěrečná 2013, kurz 
P2, od 18–24 hod. 
14. 12. Společenský večer ALFA HAN-
DICAP, od 18–22 hod.
16. 12. Vánoční speciál travesti skupiny 
SCREAMERS – tradiční předvánoční 
souhrn toho nejlepšího ze Screamers, 
v 19 hod. 
17. 12. Vánoční koncert Pavla Nováka 
ml. KRÁSNÉ SVÁTKY, v 19.30 hod. 
Koncert s dětským sborem Gymnázia 
Jakuba Škody pod vedením Katky Ská-
celové. Zazní vánoční písničky, koledy 
a největší hity Pavla Nováka – Pihovatá 
dívka, Nádherná láska, Maličká, Chci 
zapomenout a další.
21. 12. Šťastné a veselé aneb To byl náš 
big beat – taneční večer se skupinou 
TRIUMF, v 19.30 hodin.
22. 12. Perly swingu 2, O. Havelka 
a jeho Melody Makers v 19.30 hodin. 
Pestrý repertoár je pokračováním loň-
ského pořadu „Perly swingu“ a zahrnuje 
atraktivní skladby širokého žánrového 
spektra. Show plná rytmu a humoru je 
průběžně korunovaná brilantními vý-
kony evropského hot-trumpetisty Ju-
raje  Bartoše.
26. 12. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE – NA ŠTĚPÁNA od 13.30 
do 19.30 hod. Tradiční setkání příznivců 
dechovky, tentokrát prodloužené a zá-
roveň i poslední v roce 2013.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
4. 12. Moravičany–Loštice–Moravičany, 
10 km, vlak 8.02 hod., L. Poláková.   
7. 12. Mladějovice–Řídeč–Chabičo-
v–Šternberk, 18 km, vlak 7.04 hod., 
vede V. Wnuk
11. 12. Kroměříž–Miňůvský most–Koje-
tín, 12 km, vlak 7.42 hod.,  vede C. Pun- 
čochářová      
14. 12. Osek n. B.–grymovský most–
Kozlovice–Přerov, 12 km, vlak 8.01 
hod., vede Vl. Wnuk 
18. 12. Sušice–Radslavice–Grymov–Pře-
rov, bus 9.30 hod., vede V. Polidorová. 
28. 12. Vycházka na ukončení roku 
2013 do 10 km, sraz a odchod v 9 hod. 
od sokolovny, vede L. Poláková
31. 12. Tršice–býv.Kamenná bouda–Vel-
ký Újezd, 11 km, bus 9.00 hod.,  vede 
V. Vaculík.
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 23. ročník. Hromadná veřejná 
turistická akce odboru KČT pro veřej-
nost. Hvězdicový výstup, jeho způsob 
i trasu si volí každý účastník sám. Se-
tkání účastníků a vydávání pamětních 
listů u památníku nad Přerovskou roklí 
u Knejzlíkových sadů, v době od 10 
do 14.30 hod.

MUzEUM KoMEnSKéHo

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
24., 25. a 31. 12. zavřeno

vÝSTavy:
Do 2. 3. Roma rising – Romské ob-
rození. Výstava fotografií amerického 
portrétního fotografa Chada Evanse 
Wyatta. Kruhový sál
Do 16. 3. Staré časy „datlovací“. Vel-
ký výstavní sál. Vernisáž výstavy pro-
běhne 21. 11. v 17 hod. ve Slavnostní 
zámecké síni
Do 16. 3. Labyrint přerovských škol. 
Galerie a malý výstavní sál pod věží.
Od 10. 12. do 16. 3. Ve šlépějích dědeč-
ka Komenského. Vzdělaný muž s ba-
rokní parukou Daniel Arnošt Jablonský. 
Kaple přerovského zámku
Od 10. 12. do 16. 3. Stříbro chudých. 
Cínové předměty ze sbírek Muzea Ko-
menského v Přerově. Historický sál 
přerovského zámku
Od 29. 12. do 5. 1. Nad Betlémem vyšla 
hvězda. Expozice Třídy ze 17. století

aKCE:
3. 12. Bible a mezilidské vztahy – před-
náška Ing. Mgr. Aleny Milové. Korvín-
ský dům, v 18 hod.
6. 12. Bible a její přínos lidstvu – před-
náška Josef Kubík, B.Th. Korvínský 
dům, v 18 hod.
12. 12. Ve šlépějích dědečka Komen-
ského. Vzdělaný muž s barokní parukou 
Daniel Arnošt Jablonský – přednáška 
Heleny Kovářové.  Přerovský zámek, 
v 17 hod.

oRnIToLoGICKá STanICE 
Po–Pá 8–16 hod., Jindy po domluvě
24. 12.–31. 12. 2013 zavřeno

STáLé ExPozICE:
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

aKCE:
19. 12. od 17 hod. Lucia Turčoková – 
Bali, pohádkový ostrov Indonésie. Ces-
tovatelská přednáška o neobyčejném ži-
votě malé země na druhém konci světa. 
V budově ORNIS, po skončení přednáš-
ky vánoční setkání ornitologů
22. 12. Vánoční strom pro ptactvo. Ad-
ventní neděle strávená výrobou krmení 
pro ptáky a zdobení vánočního ptačího 
stromu. Výroba hvězdiček ze skleně-
ných perel, po setmění pouštění lodi-
ček z oříšků, od 14 hod. a od 18 hodin 
vánoční koncert Entuziastů se zpíváním 
koled. Budova ORNIS

HRad HELFŠTÝn
V prosinci je hrad uzavřen

4. 1. Novoroční výstup na Helfštýn, 
brány hradu se pro turisty otevřou od 9 
do 14 hodin

odBoR vySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
www.vhtprerov.cz
3. 12. Schůze v Restauraci Pivovar v 19 
hod., promítání z akcí
7. 12. Přerovský traverz – poslední tra-
verz přátel VHT s promítáním z hor 
a s taneční zábavou, 12 km, vede Ota-
kar Bujnoch, sokolovna v 9.30 hod., 
startovné 210 Kč
7. 12. První čaroděj – Ostružná–Papr-
sek–Smrk–Staré Město, 25 km, vede  
Jiří Balcárek ml., vlak 5.58 hod. 

27. 12. SILVESTR NANEČISTO SE 
SYNKOPOU 2010 od 20.00 do 2.00 
hod. Tradiční předsilvestrovské setkání 
v tanečním duchu a v nostalgickém dží-
novém balení, zároveň spojené i s ukon-
čením činnosti společnosti IMIT, pro-
vozovatelem Městského domu
6. 1. Pavel Šporcl 2014 MOJE 
HOUSLOVÉ LEGENDY –  v 19.30 
hodin. Novoroční koncert houslového 
virtuosa za klavírního doprovodu Petra 
Jiříkovského

Inzerce A131015885
14. 12. Hostýnské vrchy – Valmez–Tro-
ják–Bystřice, 38 km, vede Jiří Balcárek 
ml., vlak 6.00 hod.
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PřERovSKÝ KaŠPáREK

Loutkové divadlo Sokol Přerov 
1. 12. SŮL NAD ZLATO – ve 14 a v 16 
hod.
8. 12., 15. 12., 5. 1. DLOUHÝ, ŠIRO-
KÝ A BYSTROZRAKÝ – ve 14 a v 16 
hod.

PřEdnáŠKy PRo vEřEJnoST

Preventivní medicína, zdravý životní 
styl a problematika vztahů – to jsou té-
mata přednášek, které se konají v před-
náškové místnosti v domově pro seniory. 
Další přednáška na téma Detoxikace 
organismu očima klinického bioche-
mika se koná v úterý 17. prosince v 18 
hodin. Přednášet bude MUDr. Norbert 
Cibíček, Ph.D., odborný asistent Ústa-
vu lékařské chemie a biochemie LF 
UP Olomouc.

SILvESTR v PřERově

Každoroční Silvestrovská plavecká 
show začne poslední den v roce ve 14 
hodin v místech pod Kryškovým mlý-
nem (poblíž sokolovny). Hodinu poté 
se zábava přesune od řeky Bečvy na ná-
městí TGM, kde v 15 hodin zahrají 
Freďáci, v 16 hodin je vystřídá kapela 

MIKULáŠSKá SHoW
S PavLEM nováKEM

Čtvrtek 5. prosince bude na náměstí 
T. G. Masaryka ve znamení mikuláš-
ské show s Pavlem Novákem. V 17 
hodin začíná Dětský mikulášský kon-
cert, záhy jej vystřídá Pavel Novák & 
skupina Family a poté se mohou děti 
těšit na příjezd Mikuláše s družinou. 
V rámci programu nebude chybět ani 
čertovská kovářská dílna a opékání 
špekáčků. Na pódiu vystoupí i dívky 
z HIT CHEERLEADERS. V rámci 
doprovodného programu si mohou 
děti od 16 do 17 hodin nakreslit ob-
rázky s přerovským kreslířem Lubo-
mírem Dostálem v salonku Městské-
ho domu.

dUHa KLUB dLaŽKa

13.–15. 12. Pohádkový víkend pro děti, 
Klub Dlažka
21. 12. Country Vánoce s Freďáky a hos-
tem Gembandem z Lipníku nad Bečvou, 
ve 20 hod., Klub Teplo
23. 12. Vánoční šachový turnaj, ve 14 
hod., Klub Dlažka
23. 12. Předvánoční hrátky pro děti 
v Klubu Dlažka od 9 do 12 hod.
2.–3. 1. Ponovoroční hrátky pro děti 
v Klubu Dlažka od 9 hod.

dUHa KLUB RodInKa

13. 12. Andělská nadílka s retrokinem – 
sraz v 16 hod. na Horním náměstí pod 
lipami. Andělské překvapení, retro pro-
mítání s vánoční tematikou, hry a zpí-
vání. 

advEnTnÍ KonCERTy

Hudební skvosty klasicismu nejen 
na Moravě v podání souboru Musica 
Figuralis se uskuteční v pátek 13. pro-
since v 18.hodin v Mervartově síni pře-
rovského zámku. Na programu budou 
skladby W. A. Mozarta, A. Neumanna, 
J. Puschmanna. Umělecký soubor řídí 
Marek Čermák, mezzosopránové sólo 
zazpívá Lenka Čermáková. 

Příznivci sborové hudby by si nemě-
li nechat ujít adventní koncert Pěvec-
kého sboru Gymnázia Jakuba Škody 

SETKávánÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a
 
Pondělí od 10.15 hodin 
2. 12. Škodlivé látky v potravinách – 
Olga Župková 
9. 12. Anglie IV. část – Bedřich Šuba 
16. 12. Rukodělná činnost: vánoční 
přání

Čtvrtek 
12. 12. Vycházka s trekkingovými ho-
lemi – Dřevohostický betlém. Odjezd 
autobusem v 10.45 hod. z aut. nádra-
ží, č. 23. Předpokládaný návrat13.15 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. 
19. 12. Vycházka do Muzea Komen-
ského: Ve šlépějích dědečka Komen-
ského a Stříbro chudých. Sraz u muzea 
v 10.30 hod. 

zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v pondělí a čtvrtek od  
9 do 10 hodin 

Internet pro seniory 
Vždy v pondělí od 9 do 13 hodin

Kavárna pro seniory 
11. 12. od 16 hod. Čína – přednáší Jan 
Doubek

SvČ aTLaS a BIoS

PáTEČnÍ keramické hrátky od 15do 17 
hodin, přihlášky předem
SoBoTnÍ keramické hrátky od 8 do11 
hodin
2. –6. 12. Vánoční salon – tradiční akce 
pro MŠ, ZŠ a veřejnost, s ukázkami li-
dové tvořivosti
2. 12.–31. 1. Historie železniční dopra-
vy v Přerově a nejslavnější lokomotivy 
světa – výstava pro malé i velké zájemce 
o železniční dopravu, budova BIOS
4. 12. Čertoviny – tradiční akce pro děti, 
od 17 hod. v budově BIOS
16.–19.12. Vánoční výstava pro veřej-
nost v MD 
17. 12. Vystoupení dětí na nám. TGM 
v rámci akce Vánoční hvězdičky 
18. 12. Vystoupení Pevěckého dětského 
sboru v Klubu Teplo v Přerově 
Soutěže výtvarné, chovatelské a foto-
grafické – propozice najdete na 
webových stránkách www.svcatlas-
bios.cz

Inzerce A131000885

www.R66-restaurace.cz
www.facebook.com/R66Restaurant

Otevřeno denně 10.00–22.00

Nabízíme:
denní menu • minutky • domácí  

moučníky a zákusky • salonek až pro 
80 lidí (možnost akcí a pronájmů)

Čechy 47, Domaželice u Přerova
tel. 721 370 486

PRovoznÍ doBa – PLavECKÝ aREáL PřERov – PRoSInEC 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                          ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén. 
pára

whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 18–20
6.15–7.30

9–14
15–21

6.15–7.30
9–14
15–19

18–21
ženy
14–21

Středa 15–20
6.15–7.30

15–21
6.15–7.30

15–19
15–21

muži
13–21

Čtvrtek
13–16
18–20

6.15–7.30
11–16
18–21

6.15–7.30
11–16
18–19

imobilní 
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21
6.15–7.30

14–16
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota 10–20 10–20 10–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aqua aerobic 

16–17
10–18

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny–změna vyznačena tučně):

neděle 1. 12. 11–18 11–18
aqua aerobik 

16–17
11–18

společná
10–18

pátek 6. 12. 14–20
6.15–7.30

14–21

6.15–7.30
14–16
19–20

imobilní
14–16

15–21
muži
15–21

sobota 7. 12. 10–20 10–20
10–11
16–19

10–20
společná

10–20

neděle 8. 12. 10–18 10–18
10–11
13–16

aqua aerobik
16–17

10–18
společná

10–18

sobota 21. 12. 10–20 10–20 11–20
společná

11–20
pondělí 
23. 12.

10–20 10–20 14–20
páry

14–20

úterý 24. 12. 10–14 10–14 10–14
společná

10–14

středa 25. 12. 13–20 13–20 14–20
společná

14–20
čtvrtek
26. 12.

10–20 10–20 11–20
společná

11–20

pátek 27. 12. 10–20 10–20 13–20
muži
10–20

so a ne
28. a 29. 12.

10–20 10–20 11–20
společná

11–20
pondělí 
30. 12.

10–20 10–20 14–20
páry

14–20

úterý 31. 12. 10–14 10–14 10–14
společná

10–14
středa 

1. 1. 2014
 Z A V Ř E N O

čtvrtek 2. 1. 10–20 10–20 14–20
ženy
11–20

pátek 3. 1. 10–20 10–20 14–20
muži
14–20

sobota 4. 1. 10–20 10–20 11–20
společná

11–20

a přípravného sboru Gympláček, kte-
rý se uskuteční v sobotu 21. prosin-
ce ve 20 hodin v kostele sv. Vavřince 
na náměstí TGM. Sbory diriguje Ka-
teřina Skácelová, na klavír doprovází 
Jana Grešová. 

dvEřnÍ KonCERTy EnTUzIaSTŮ 
8. 12. Přerov, Havlíčkova ul., církev 
československá husitská, sbor Jana Bla-
hoslava, v 19 hod.
13. 12. Osek nad Bečvou, obecní úřad, 
v 17 hod.
20. 12. Lipník nad Bečvou, Pernštýn-
ská ul., církev československá husitská, 
v 18 hod.
21. 12. Radslavice, kulturní dům, 
v 16 hod.
21. 12. Přerov, evangelický kostel, Čap-
ka Drahlovského, v 18 hod.
22. 12. Prosenice v kostele, v 16 hod.
22. 12. Přerov, ORNIS, Bezručova ul., 
v 18 hod.

Mothers Folow Chairs. Od 17 hodin až 
do půlnoci bude pódium patřit skupi-
ně Forum II a DJ Mádrovi. Nový rok 
uvítá půlnoční ohňostroj, který bude 
k vidění nad řekou Bečvou u lávky 
U loděnice.



16 kino/galerie

Dokonale zvládnuté řemeslo olomouckého keramika Petra 

Procházky si mohou prohlédnout návštěvníci v galerii Mezi 

Světy.  Autor originální točené užitné keramiky má svůj spe-

cifický nezaměnitelný rukopis. K vidění budou jeho keramické 

sety – konvice a šálky.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Vernisáží začíná 12. prosince v 17 hodin výstava s ná-

zvem Tehdy a teď s podtitulem Po stopách mého otce.  

Výstava Arnošta Kotaly a Vlastimily Skyvové mapuje 

na dokumentárních amatérských fotografiích starý Přerov 

první poloviny minulého století a pro srovnání stejná 

zákoutí zachycená objektivem dneška. Jedinečná výstava potrvá do 19. ledna. Až 

do 19. ledna je v galerii také vystaveno dílo uměleckého kováře Jana Rybičky 

s názvem Křehkost kovu.

Přerov – příběh staré cesty je název výstavy, která bude v Pasáži 

k vidění od 16. prosince až do konce února. Výstava připomene 

historické dějinné události a jejich důkazem budou současné ar-

cheologické nálezy. 

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

výStavní Síň paSáž, kRaTochvÍlova 14, TEl. 581 217 187

V Minigalerii ŽEROTÍN jsou v prosinci k vidění krajinomalby 

Štěpána Krhuta, který se zaměřil hlavně na přírodu Beskyd. Další 

autorka, Vlasta Tvrdá, vystavuje svá květinová zátiší, Jan Kašpar 

miniatury, Darja Čejková keramiku a archeologické reprodukce 

jsou z Nové Akropole z Olomouce.

Minigalerie žerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERov, TEl. 581 217 508

V prosinci si mohou návštěvníci Galerie Atrax prohlédnout 

soubornou výstavu známých autorů grafik a olejů. Za zhléd-

nutí určitě stojí nová kolekce grafik malířky a herečky Ivy 

Hüttnerové, kterou není třeba představovat. Maluje půvabné 

hospůdky a krámky, babičky a dědy, osamělé holky a umí ztvár-

nit lásku i životní příběh. Vánoční atmosféru umocní figurky 

z dílny manželů Kaňákových a Ivany Michálkové. 

galerie atraX, koZlovSkÁ 8, PŘERov, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1. 12. v 17.30 Křídla vánoc
1.–3. 12. ve 20.00 Křídla vánoc    
1. 12. v 15.30 ledové království 3D
2.–3. 12. v 17.30 thor 2D
4. 12. v 17.00 ledové království 2D
4. 12. ve 20.00 Jako nikdy – KLUB
5.–8. 12. v 17.30 přijde letos Ježíšek?
5.–7. 12. ve 20.00 rivalové
8. 12. v 15.30 ledové království 2D
8. 12. ve 20.00 přijde letos Ježíšek?
9. 12. v 17.30 enderova hra
9.–10. 12. ve 20.00 příběh kmotra
10. 12. v 17.30 gravitace 3D
11. 12. v 17.30 gravitace 2D
11. 12. ve 20.00 Bella Mia
12. 12. v 00.01 hobit: Šmakova dračí 
poušť 3D (český dabing)
12.–13. 12. ve 20.00 vše je ztraceno 
12.–15. 12. v 17.00 hobit: Šmakova 
dračí poušť 3D (český dabing) 
14. 12. ve 20.00 hobit: Šmakova dra-
čí poušť 3D
15. 12. v 15.00 ledové království 2D
15. 12. ve 20.00 hobit: Šmakova dra-
čí poušť 3D 
16.–17. 12. v 17.00 hobit: Šmakova 
dračí poušť 2D 
16.–17. 12. ve 20.00 hobit: Šmakova 
dračí poušť 3D 

18. 12. v 17.30 Kameňák 4 – BIOsenior
18. 12. ve 20.00 Kameňák 4 – BIOsenior
19.–21. 12. v 17.00 putování s dino-
saury 3D
19.–21. 12. ve 20.00 přijde letos 
Ježíšek? 
22. 12. v 16.00 putování s dinosau-
ry 3D
22.–23. 12. v 19.00 hobit: Šmakova 
dračí poušť 3D 
23. 12. v 15.30 putování s dinosaury 2D
23. 12. v 17.00 cesta za vánoční hvěz-
dou
27. 12. ve 20.00 Metallica: through 
the never 3D
27.–28. 12. v 17.00 cesta za vánoční 
hvězdou 
28. 12. v 19.30 andré rieu – live in 
Maastricht 2013 
29. 12. v 15.00 ledové království 3D 
29.–30. 12. v 17.00 hobit: Šmakova 
dračí poušť 3D 
29.–30. 12. ve 20.00 vše je ztraceno  
30. 12. v 15.00 ledové království 2D 
1. 1. v 15.00 putování s dinosaury 3D 
1. 1. v 17.00 hobit: Šmakova dračí 
poušť 3D 
1. 1. ve 20.00 lásky čas 
zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohvEZda.cZ
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Prosinec je v Galerii Střed ve znamení poe-

tických až snových zákoutí Ondřeje Kočára. 

Opavský malíř se zabývá malbou a grafikou, 

v současnosti se nejvíce věnuje olejomalbě. 

Zobrazuje podhorské vesničky, městská zákoutí 

i zátiší. Jeho obrazy prostupuje teplá škála barev 

a magické vnitřní světlo. Jeho současná tvorba 

je obohacena o romantické dívčí portréty umocněné květinovými motivy.

galerie StŘeD, kRaTochvÍlova 22, PŘERov, TEl. 581 201 571

Inzerce A131009325

Inzerce A131016236


