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Unikátní Zbořilův betlém je v přerovském zámku k vidění od první adventní neděle 30. listopadu. Rozsáhlý betlém, na němž 

řezbář Bedřich Zbořil ze Sázavy pracoval více než 10 let, má 127 figur z lipového dřeva. „Kromě Svaté rodiny a tří králů si mohou 

návštěvníci prohlédnout postavičky řemeslníků – třeba bednáře, kováře, pekaře, skláře nebo kominíka a také výjevy z vesnické 

zabijačky, tančící dvojici, muzikanty nebo třeba děti pouštějící draka. Nechybějí tu ani orientální motivy, přerovský zámek nebo 

sázavský kostel. Na několika metrech čtverečních tak máme celý křesťanský svět,“ zmínila kurátorka výstavy Šárka Krákorová 

Pajurková z Muzea Komenského. Sestavit betlém v celé své velikosti nebylo vůbec jednoduché. „Nejdříve jsme ho umístili kas-

kádovitě do dvou pater, celý se nám tam ale nevešel, tak jsme museli přidat ještě jedno patro,“ vysvětlila Hana Holásková, re-

staurátorka muzea. Betlém tak v empírovém sále tamní pracovníci instalovali 14 dnů. Výstavu Vánoce na zámku, z níž dýchá 

atmosféra tradičních českých Vánoc také díky něžným ručně malovaným skleněným baňkám z výrobního družstva Slezská tvorba 

z Opavy, si mohou lidé prohlédnout až do 4. ledna 2015. Foto: Ingrid Lounová  (ILO)

Betlém navozuje idylu Vánoc Vánoční strom je z Přerova
Letošní vánoční strom, který se stane 
na celý měsíc dominantou náměstí 
TGM, pochází  z bývalých Želatovských 
kasáren. Do světelného hávu se oděje 
o první adventní neděli 30. listopa-
du, kdy ho slavnostně rozsvítí samy 
děti. Tímto dnem se naplno rozjede 
i předvánoční program na náměstí 
TGM.   (ILO)

Veřejné projednávání návrhu rozpoč-
tu města Přerova na rok 2015 se usku-
teční ve středu 3. prosince v 17 hodin 
v malém sále Městského domu.

Zastupitelstvo města se sejde napo-
sledy v tomto roce v pondělí 29. pro-
since v Městském domě v 16 hodin. 
Na programu bude rozpočet města 
na rok 2015 a další záležitosti.

Rada města Přerova schválila 20. listo-
padu takzvaný Plán pro Přerov 2014–
2018. Zajímá vás, k čemu se současná 
koalice zavázala? Co hodlá realizo-
vat? Plán je k dispozici na stránkách  
www.prerov.eu (na úvodní straně), 
k nahlédnutí je také v MIC Přerov, kde 
je k dispozici i v tištěné podobě.

Vítězní komunální politici, kteří 
vzešli z říjnových voleb, složili 
10. listopadu na ustavujícím za-
sedání přerovského zastupitelstva 
v Klubu Teplo slib zastupitelů. Ten 
přednesl nejmladší člen zastupitel-
stva, 22letý Milan Passinger (ANO). 
Zpočátku řídil jednání odstupující 
primátor Jiří Lajtoch, po volbě pri-
mátora se ujal řízení nově zvole-
ný první muž radnice – Vladimír 
Puchalský (SPP). 

Nově vzniklá koalice, na níž se už 
dříve dohodli zástupci stran a hnutí 
ANO, Společně pro Přerov, Nezávislí 
a Za prosperitu Přerova a jeho míst-
ních částí, má v zastupitelstvu 21 
hlasů. Třicet čtyři zastupitelů, Tomáš 
Dostal (KDU-ČSL) se z jednání 
omluvil, volilo také náměstky pri-
mátora. Tři křesla náměstků připadla 
hnutí ANO. Petr Měřínský je prvním 
náměstkem a zastupuje primátora 
v jeho nepřítomnosti, v jeho kom-

petenci jsou finanční a majetkové 
záležitosti města. Dalším náměstkem 
je Pavel Košutek, který má na staros-
ti strategii a rozvoj města, dopravu, 
územní plán a životní prostředí, a tře-
tím náměstkem je Tomáš Navrátil, 
jenž se zaměří na sociální věci, škol-
ství, zdravotnictví a kulturu. Nově 
zvolené radní představujeme na stra-
ně 6 a 7. Další jednání zastupitelů se 
uskuteční v pondělí 29. prosince v 16 
hodin v Městském domě.  (ILO)

Noví zastupitelé složili slib a zvolili radní

Výtěžek z kasičky pomůže 
lidem na vozíčku
Letošní sbírka do kasičky pod vá-
nočním stromem bude stejně jako 
loni ve prospěch místní organizace 
Svazu tělesně postižených. Loni tato 
sbírka vynesla 12 617 korun. „K vý-
těžku jsme přidali částku 5380 korun 
a zakoupili jsme dva mechanické 
invalidní vozíky,“ informovala Eva 
Divinová, předsedkyně místní orga-
nizace Svazu tělesně postižených. 
Mechanické vozíky, chodítka, elek-
trický skútr a další pomůcky půjčují 
invalidním a nemocným občanům 
v půjčovně kompenzačních pomůcek, 
která je součástí infocentra Svazu 
tělesně postižených v Přerovance. 
Kasička pod vánočním stromem bude 
na náměstí TGM až do Tří králů. 
Stejně jako loni plánují v místní po-
bočce za získané peníze nakoupit 
mechanické invalidní vozíky.  (ILO) 
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Jaké jsou vaše vize prosperujícího 
Přerova? O co se chcete prioritně 
zasadit?
Prosperující Přerov je problém. 
Současný Přerov, myslím a nejsem 
sám, stagnuje, nerozvíjí se. Vize je 
prostá – zbavit Přerov mlhy naštva-
nosti, ukázat Přerovákům, že politiku 
lze dělat jinak. Vtáhnout co nejvíce 
občanů do řešení problémů a chovat 
se k opozici jako k rovnoprávnému 
partnerovi. A malými smysluplnými 
projekty Přerov zlepšovat. Protože 
při současné zadluženosti na velké 
investování nebude. Je totiž zřejmé, 
že velké investice Přerov zadusily. 
Byly to investice naoko a na dluh. 
Například – Tyršův most, sklízí oce-
nění, ale je to v duchu architekti sami 
sobě. Já mám na most jednoduchý 
názor. Je to účelová stavba, která 
spojuje dva břehy a vytváří komu-
nikaci. A jestli tam stojí sochy nebo 
nestojí, není to významné. Investice 
Tyršova mostu odčerpala z rozpočtu 
zbytečně mnoho peněz. Část financí 

mohla být použita užitečněji. Třeba 
na revitalizaci Rybářské aleje, jejíž 
povrch je ve velmi žalostném sta-
vu. Navíc od budovy bývalých jeslí 
není osvětlena, a přitom může být 
revitalizovaná alej krásnou večerní 
procházkou. Nebo na realizaci archi-
tektonické soutěže důstojně prezentu-
jící archeologické nálezy z doby J. A. 
Komenského, bezpochyby evropské-
ho významu. Moje vize je dělat věci 
s minimálním nákladem a maximál-
ním efektem. Když něco dokážeme 
postavit za sto milionů, tak to určitě 
dokážeme postavit i za 60 milionů. 
Postupné zlepšování kvality života 
ve městě s péčí řádného hospodáře 
povede zcela jistě k zájmu o Přerov, 
ale chce to trpělivost.

Které stesky slýcháte od občanů 
nejčastěji?
Už aby byl pořádek, aby byl řád… 
Lidé mají pejorativní náhled na po-
litiku a politiky. Stesky jsou na dlou-
hodobě neřešenou dopravu. Ale to 

není jediný vážný problém města. 
Podívejme se na Čechovu ulici, bu-
dova bývalé posádkové správy, která 
tam stojí a je ve vlastnictví města, 
chátrá. Město s péčí »řádného hos-
podáře« do dnešních dnů neví, co 
s ní. Získali jsme ji od státu smě-
nou za podmínky, že tam vybudu-
jeme knihovnu. Jenže rekonstrukce 
na knihovnu by stála 200 milionů 
i více. Takové řešení je nesmysl. Co 
dál se Škodovou ulicí?  A co s uby-
tovnami? To lidi zlobí. Ubytovny 
jsou po celém světě, ale bylo nutné je 
nechat za ty čtyři pět let rozšířit do ta-
kových rozměrů? Lidé potřebují pocit 
bezpečí. Vidí Roma a bezdomovce 
a cítí se ohroženi. Změna v chování 
policie a strážníků – být více v uli-
cích – je nezbytně nutná. A to není 
všechno. Mě také tíží Základní ško-
la Boženy Němcové, což je romská 
škola. Je to normální? To je segrega-
ce. Skutečné oddělení až vyloučení. 
Ale kam to povede? V takové škole 
romské děti motivaci a schopnost 
přizpůsobit se většině nikdy nezís-
kají. To je další významný problém 
Přerova, aniž si vážnost do budoucna 
uvědomujeme.

A co dál se Škodovou ulicí?
 To byla největší neodpovědnost – po-
depsat smlouvu se spekulanty z firmy 
Opera Bohemia. Já jsem v minulosti 
zastupitelstvo na nesmyslnost řešení 
upozorňoval, ale koalice riziko nebra-
la vážně. Má se k tomu město zase 
vrátit a lokalitu koupit? Máme kupo-
vat něco, co jsme vlastnili a nedba-
le, až trestuhodně prodali? Podobná 
situace je i se Strojařem. Ten také 
neměl být převeden z majetku města. 
Stačilo armádě budovu pronajmout 
za symbolický nájem. I toto rozhod-
nutí orgánů města bylo neodpovědné 
a lehkomyslné.

Zmínil jste se, že se chcete setkávat 
i s opozicí a znát její názory.
Chci se s opozicí scházet a vyjasnit si 
jejich vztah k tomu, co dál. Byl bych 

rád, abychom, než předložíme ma-
teriál do rady a zastupitelstva, např. 
ohledně Strojaře, se o tom nefor-
málně pobavili. Vždyť nyní opoziční 
zastupitelé hlasovali pro záměr, ať 
Strojař koupíme maximálně  za 40 
milionů, avšak město na takový zá-
měr peníze nemá, ale především neví, 
co s ním… A kolik bude stát rekon-
strukce například na penzion nebo 
na radnici? To jsou jen takové moje 
osobní úvahy.  Musíme daleko lépe 
plánovat a při budování města, naklá-
dání s jeho majetkem a rozpočtovými 
penězi musíme vidět budoucnost, ne 
okamžitý prospěch.

Jak bude město postupovat při dal-
ších investicích, aby se nezadlužo-
valo?
Musíme hledat zdroje – ze všech 
pramenů – od státu, kraje i z ev-
ropských fondů. Všude se ucházet 
rozumnými projekty o jejich zisk. 
Předpokladem ale je, že budeme mít 
projekty správně připraveny a také 
musíme umět peníze včas a podle 
podmínek schválené dotace vyčer-
pat. Budu se opakovat, ale musíme 
daleko lépe plánovat a při rozvo-
ji města, nakládání s jeho majet-
kem, rozpočtovými penězi musíme 
vidět budoucnost, a ne okamžitý 
prospěch.

Plánujete i setkávání s občany 
Přerova?
Ano, formou veřejných slyšení a ně-
kdy to budou i neformální setkání, 
abychom věděli, co občany trápí. 
Zastupitelstva budou v Městském 
domě jednat každý měsíc. A to od  
16 hodin tak, aby mohl každý občan 
přijít, uplatnit svůj názor, mít zastu-
pitele pod kontrolou.

A teď osobní otázka - čím se v životě 
řídíte, jaké je vaše krédo?
Otočit se zpět a vědět, že ten život 
za něco stál. Že měl smysl a význam 
a že to nebyl život jen pro mě, ale 
i pro ostatní. (ILO)

Vladimír Puchalský: „Opozice je pro mě rovnoprávný partner“
Primátorem města Přerova byl 10. listopadu zvolen Vladimír Puchalský z hnutí Společně pro Přerov. Vladimír 
Puchalský je přerovský patriot, narodil se v roce 1944 v rodinném domě v Předmostí, od té doby stále žije 
v Přerově. Původní profesí je právník, vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. V listopadu 1970 nastoupil jako 
úředník na Městský národní výbor v Přerově, tam pracoval až do roku 1999 coby tajemník. V roce 2001 ho oslo-
vili občané, aby společně zformovali jakýsi odpor vůči výstavbě Penny Marketu v Přerově. Tímto krokem vstoupil 
do skutečné politiky. Hnutí Společně pro Přerov, které spoluzakládal, se o přízeň voličů poprvé ucházelo v roce 
2006. V tom roce jeho členové také usedli do zastupitelstva města.

Vladimír Puchalský byl 10. listopadu zvolen novým primátorem Přerova.
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Zatímco v domácím prostředí se 
lidé s těžce postiženým zrakem nebo 
nevidomí pohybují celkem suverén-
ně, v ulicích města to tak snadné 
nemají. Čekají na ně různé nástra-
hy – v podobě výmolů, reklamních 
poutačů nebo neukázněných cyklis-
tů. V poslední době přibývá i přípa-
dů žebrajících lidí, kteří si troufají 
právě na lidi s handicapem. „Večer 
se bojím chodit po ulici sám. Tím 
pádem se ani nedostanu na kulturní 
akce do Měšťáku. Mám už špatnou 
zkušenost, kdy po mně bezdomovci 
chtěli peníze nebo cigarety,“ říká Jiří 
Rosmus, který je po operaci moz-
ku už 13 let nevidomý. Před lety se 
mohl spolehnout na svého čtyřnohé-
ho přítele – vodicího psa Arcona, ten 
už ale zemřel. „Sedm let využívám 
služeb osobní asistence, kdy mě do-
provází Iva Svitková, a musím říct, 
že je to zlatý člověk, vždy ochotná,“ 
chválí si její pomoc při doprovodu 
k lékaři, do obchodu nebo na úřad 
Rosmus. Služby osobních asistentů 
si musí každý handicapovaný člo-
věk platit, hodinová asistence přijde 
v Přerově zhruba na pětašedesát ko-
run. „Iva mě doprovází i na přerov-
ský bazén, kam si chodím každé pon-
dělí zaplavat. Tam jsou zase ochotní 
plavčíci,“ zmiňuje Rosmus. Stejně 
nápomocní bývají i řidiči městské 
hromadné dopravy. „Často mi zjed-

nají místo k sezení a nechávají mě 
vystoupit předními dveřmi a taky 
mi poradí, kde vystoupit,“ dodává. 
Podle nevidomých je velkým nedo-
statkem městské hromadné dopravy 
v Přerově to, že jí schází hlasová sig-
nalizace. Nevidomí tak nevědí, který 
spoj přijel na zastávku. Při cestování 
se nemohou orientovat, kde mají vy-
stoupit, a musí se spolehnout na rady 
spolucestujících nebo řidiče. „Už 
jsme jednali s vedením Dopravní 
a logistické společnosti v Přerově 
a přislíbili nám, že ozvučené auto-
busy budou v Přerově co nevidět. 
Zrakově postižené osoby tak budou 
moci využít dálkové ovladače, které 
spouštějí hlasovou informaci o číslu 
autobusu a jeho směru. Zároveň in-
formuje řidiče o nástupu nevidomé-
ho,“ říká Kamila Hošková, vedoucí 
oblastního pracoviště Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozra-
kých (SONS) v Přerově.
Dalším problémem pro nevidomé 
je rušný provoz na silnicích. Přejít 
komunikaci je často velmi nebez-
pečné. I když se pohybují s bílou 
holí, ne vždy si jich motoristé a cyk-
listé všimnou. „Lidé bývají ochotní 
a chtějí nám pomoci přejít silnici, 
jen nás nesmějí chňapnout a tlačit 
před sebou, to je velmi nepříjemné,“ 
zmínila Zdena Dokoupilová. Nejlepší 
způsob pomoci je podle odborníků 

nabídka paže, vždy je však důležité 
nevidomého nejdříve oslovit. „Hodně 
se orientujeme podle zvuků. Já koli-
krát v tom hluku města poznám, že 
jde Jirka Rosmus. Poznám ho podle 
ťukání hůlky a on ví zase o mně. Slyší 
zvonění mého psa,“ vypráví Zdena 
Dokoupilová. 
V poradně a klubovně SONS 
v Čechově ulici se lidé se zrako-
vým handicapem pravidelně schá-
zejí k různým činnostem. Potřebují-li 
poradit, mohou se obrátit na tamní 
pracovnice nebo si půjčit kompen-
zační pomůcky. „Věnujeme se také 
různým rukodělným činnostem – 
děláme keramiku, pleteme košíky 
nebo hrajeme stolní hry. Jedenkrát 
měsíčně chodíme na bowling a také 
rádi střílíme z laserové pistole, jez-
díme na výlety i exkurze,“ doplňu-
je Hošková. Velmi aktivní je 43letý 
nevidomý Marek Šimíček, který se 
věnuje vytrvalostnímu běhu, triat-
lonu a v zimě zase běžkám. „Letos 
v dubnu jsem byl poprvé na závodech 
zdravotně postižených v Norsku. Jel 
jsem tam čtyři závody a biatlon jsem 
vyhrál. Na 20kilometrové trase jsem 
byl třetí a na deseti kilometrech čtvr-
tý,“ zmiňuje Marek Šimíček, který 
běhá a jezdí na lyžích spolu s vo-
dičem. Na běžeckých závodech ho 
můžeme potkat i s jeho dětmi, které 
ho doprovázejí na kole.  (ILO)

Přerov „očima“ nevidomých
Jak vnímají Přerov lidé, kteří jsou ochuzeni o vizuální kontakt s okolním světem? Co 
jim ztěžuje orientaci? A co jim naopak usnadňuje pohyb v přerovských ulicích. Jsme 
vůči lidem, kteří se pohybují se slepeckou holí, dostatečně vstřícní, umíme jim po-
moci? Často přitom stačí docela málo – nabídnout jim pomocnou ruku při přecháze-
ní rušné ulice.

Co vám ztěžuje pohyb v ulicích 
Přerova?

Jiří Rosmus, 
Přerov
Vadí mi různě 
umístěné cedu-
le obchodníků 
na chodnících, 

třeba v Jiráskově a Wilsonově 
ulici. A velký problém jsou pro nás 
chodníky kombinované s cyklo-s-
tezkami. Cyklisté by tam měli jezdit 
ohleduplně, my o nich fakt nevíme, 
neslyšíme je. Já už jsem tak 
třikrát skončil po srážce s kolařem 
na zemi. 
 

Zdena Dokoupilo-
vá, Přerov
Silnice jsou hodně 
frekventované 
a špatně se pře-
chází. Hlavně tam, 

kde nejsou semafory. Hodně nároč-
né je to u malé pasáže, uprostřed 
je sice ostrůvek, ale já nepoznám, 
že jsem uprostřed. A když konečně 
přejdu a jsem na chodníku, tak se 
stává, že mi vynadá cyklista, který 
tam projíždí po cyklostezce.

Danuše Šatánko-
vá, Přerov
Na stáří se mi 
hodně zhoršily oči, 
mám jen zbytky 
zraku. Chodit 

s bílou holí jsem nejdříve nechtěla, 
teď mám bílou francouzskou hůl 
a jsem spokojenější. Ráda jsem 
mezi lidmi, tak chodím do klubovny 
SONS, kde se mi moc líbí. Když jdu 
daleko, vezmu si taxíka – taxikáři 
jsou velmi ochotní.
 

Marek Šimíček, 
Horní Moštěnice
Pohyb mi kom-
plikují reklamní 
tabule na chod-
nících. A přivítal 

bych, kdyby autobusy MHD byly 
ozvučené, jak je tomu v Olomouci 
nebo na příměstských linkách. 
Když čekám v Přerově na zastávce 
a přijíždí autobus, nevím, co je 
to za číslo, a než to zjistím, ten 
můj mi ujede. V Olomouci jsou 
autobusy vybaveny hlásiči a moje 
vysílačka mi ohlásí číslo spoje.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Nevidomou Zdenu Dokoupilovou vodí v ulicích Přerova pes James.  Foto: Ingrid Lounová
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Práce na parku před pasáží jsou pozastaveny

V prosinci se rozhodne, kolik budeme platit za odpady

Původní záměr – navrátit do prostoru 
před pasáží v Palackého ulici parčík 
s odpočinkovou zónou, vodním prv-
kem a lavičkami – se do konce roku 
určitě nestihne. Stavební firma se už 

v říjnu pustila do likvidace 12 parko-
vacích míst v proluce mezi školami, 
ale narazila na problém. „Stavbu jsme 
museli pozastavit. Stavební dělníci 
totiž po rozebrání zámkové dlažby 

pod parkovištěm zjistili, že je pod 
ní dvaceticentimetrová vrstva beto-
nu. Ta se bude muset nejdříve rozbít 
sbíječkami a až poté mohou logicky 
začít parkové úpravy s výsadbou,“ 
popsal bývalý náměstek primátora 
Michal Zácha. Rozhodnutí, zda se 
vyhlásí další výběrové řízení na ví-
cepráce v podobě likvidace betonové 
plochy, nebo se práce zastaví, bude 
ležet na bedrech nových radních. 
Rozbití betonu včetně odvozu by 
přišlo na 270 tisíc korun. „Původně 
měla revitalizace prostoru mezi budo-
vami vysoké a živnostenské školy stát 
2 miliony 750 tisíc korun. Součástí 
parčíku je i vodní prvek v umělém 
mramoru, nové osvětlení, mobi- 
liář včetně výsadby dvou vzrostlých 
stromů a letniček,“ vysvětlil Zdeněk 
Dostál, referent investic z přerovské-
ho magistrátu. Před pasáží, která spo-
juje Kratochvílovu a Palackého ulici 
a je dílem významného stavebníka 
Augustina Köhlera, dříve v období 
první republiky parčík býval.  (ILO)

Kolik budeme v příštím roce platit 
za komunální odpad? Právě o výši 
poplatku budou koncem prosin-
ce rozhodovat přerovští zastupite-
lé. V letošním roce jsme v Přerově 
platili 650 korun za osobu, vlastníci 
rekreačních objektů a bytů, ve kte-
rých není nikdo trvale hlášený, hradili 
325 korun. Celkové náklady na pro-
voz systému sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů v loňském roce činily 
26 600 600 korun.
Do konce června, dokdy platila po-
vinnost k úhradě poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu, 

zaplatilo 89 procent Přerovanů. 
Do pokladny města tak přibylo téměř 
26 milionů 254 tisíc korun. „Od čer-
vence do 10. listopadu poplatek uhra-
dilo 1741 dlužníků a příjem se tak 
zvýšil na 27 953 468 korun,“ upřes-
nila Milena Lanžhotská z odboru 
ekonomiky přerovského magistrátu. 
Opozdilci, kteří zaplatili po splatnosti 
termínu, ale museli sáhnout hlouběji 
do kapsy a zaplatili sankci z pro-
dlení, která je ve výši půlnásobku 
povinné taxy. 
Úředníci z přerovského magistrátu ale 
stále evidují 3740 dlužníků, to je 8 % 
z celkového počtu poplatníků. Jedná 

se především o dlouhodobé dlužníky, 
kteří nezaplatili za více let. „Pouze 
502 lidí dluží poplatek jen za letoš-
ní rok, a to celkem ve výši 489 450 
korun.  Z celkového počtu dlužníků 
města tvoří tato skupina třináct pro-
cent,“ vyčíslila Lanžhotská. Pokud 
dlužník poplatek neuhradí, městu tak 
nezbývá nic jiného než pohledávku 
vymáhat, a to buď daňovou exekucí, 
soudním exekutorem nebo přihláše-
ním pohledávky do insolvenčního 
řízení nebo do dražby. „Dluh se tak 
výrazně prodraží, náklady exekučního 
řízení jdou k tíži dlužníka,“ vysvětlila 
Lanžhotská. (ILO)

Fotosoutěž: Najdete 
přerovský klenot? 
Co si představit pod pojmem neobje-
vené přerovské klenoty? Nenápadné 
umělecké dílo? Přírodní zajímavosti? 
Neobvyklá zákoutí? Kouzelný oka-
mžik rozbřesku? Komíny v nočním šeru 
nebo místa, jimiž kráčela historie? 
Fotosoutěž s názvem Neobjevené 
přerovské klenoty otevírá fanta-
zii všem amatérským fotografům, 
kteří se chtějí zapojit do soutěže 
vypsané městem Přerov. Zahájena 
je od 1. prosince a své úlovky mo-
hou zájemci posílat na adresu  
fotosoutez@prerov.eu až do konce 
února roku 2015. „Jde nám o to, aby 
autoři snímků zachytili město netra-
dičně, tak trochu originálně. Mohou 
se věnovat detailu i celku, jejich ob-
razotvornosti se meze nekladou,“ říká 
vedoucí kanceláře primátora Daniela 
Novotná. Zadání je výzvou i pro děti, 
které se věnují fotografování. „Všichni 
víme, že vnímání dětských očí je jiné, 
a proto přivítáme snímky, jejichž au-
tory budou školáci i předškoláci,“ 
doplnila Daniela Novotná. 
Autoři musí každou svou fotku po-
jmenovat – ovšem ne do snímku, ale 
do přihlašovacího e-mailu. Zároveň 
mají možnost doplnit ji i krátkým pří-
během. „Lidé, kteří se do zápolení 
přihlásí, musí uvést i své jméno a věk. 
Do soutěže lze dodat maximálně tři 
fotky,“ upozorňuje Vilma Gaďourková, 
webmaster stránek. 
Všechny fotografie budou od 2. do 
15. března k vidění na webových 
stránkách města, kde pro ně návštěv-
níci webu mohou hlasovat. Výherci 
pak získají opravdové klenoty podle 
svého vlastního výběru: výherce – 
šperk nebo hodinky v hodnotě 1500 
korun, druhá příčka bude ohodno-
cena cenou v hodnotě 1200 korun 
a fotograf na třetím místě si může 
vybrat šperk za 1000 korun.  (KOM)

Město bude muset vypsat další výběrové řízení na likvidaci betonu, který byl skrytý 

pod parkovací plochou, kde má vzniknout parčík. Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A141010204 Inzerce A141009338
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Netradiční předzahrádku si vysadili sami obyvatelé domu

Štěrkem mulčované trvalkové záho-
ny jsou nízkoúdržbové druhy výsa-
deb, které zvyšují biodiverzitu rost-
lin a zvyšují estetickou úroveň okolí 
domu, přitahují hmyz včetně motýlů 
a na rozdíl od udusaných travnatých 
ploch zvyšují zasakování dešťových 
vod. Kvetou v průběhu celého roku 
a okrasnou, ale i důležitou biologic-
kou funkci mají i po odkvětu. „Bydlím 
v přízemí a vidím z okna, jak se lidé 
u záhonu zastavují a pozorují vysazené 
rostliny. Jen doufáme, že záhony nebu-
dou lákat vandaly,“ dodal Filouš.
Přerované tak mohou při procházkách 
v Jaselské ulici pozorovat záhon plný 
kvetoucích cibulovin, kdy nejdříve 
kvetou šalvěje, pryšce a kakosty a se-
zonu na podzim uzavírají nádherné 
hvězdnice a rozchodníky.  (RED)

Do práce na záhonech před nově zrekonstruovaným domem v Jaselské ulici 1 se zapojily i rodiny s dětmi. Výsledkem je vkusná 

předzahrádka s minimálními nároky na údržbu.  Foto: archiv obyvatel domu

Neobvyklá předzahrádka vznikla na nároží Jaselské a Smetanovy ulice, v blízkosti okresního soudu. Trvalková štěr-
kem mulčovaná předzahrádka byla poslední tečkou revitalizace bytového domu Jaselská 1. Obyvatelé se domluvi-
li, že zkusí ve veřejném prostoru vytvořit novou kvalitu zeleně. Přihlásili se do programu environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty EVVO a město jejich aktivitu finančně podpořilo. V červnu se pustili společně do práce. 
„Zapojila se asi polovina rodin, které bydlí v našem domě, a to hlavně rodiny s dětmi. Odměnou nám je nová před-
zahrádka u domu, a navíc se stmelily sousedské vztahy,“ zmínil Zdeněk Filouš, předseda samosprávy domu. 
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Petr Měřínský (ANO)
N a r o d i l  s e 
v  P ř e r o v ě , 
v y s t u d o v a l 
Ekonomickou 
fakultu VŠB 
Ostravě. Pracoval 
jako správce počítačové sítě v po-
bočce Českého Telecomu v Přerově 
a postupně se vypracoval až na mar-
ketingového manažera centrály O2. 
Poté byl ředitelem u přerovské firmy 
zabývající se pronájmem nemovitos-
tí, později začal pracovat jako OSVČ 
v bankovním sektoru. Poslední dva 
roky působil jako hlavní konzultant 
ve vědeckotechnickém parku UP 
v Olomouci. Je zakladatelem Google 
Business Group v Olomouci, což je 
komunita podporující Google tech-
nologie pro rozvoj podnikání. Do ko-
munální politiky vstoupil před dvěma 
lety. Chtěl by se přičinit o otevřené 
a transparentní řízení města, kterého 
se budou aktivně účastnit i občané. 
Zároveň by chtěl přispět k vytvoření 
strategie rozvoje města s rozumným 
hospodařením a maximálním využí-
váním různých dotačních programů. 
Hlavním mottem Petra Měřínského 
je: „Slibuj méně, udělej více.“

Pavel Košutek (ANO)
N a r o d i l  s e 
v Šumperku, 
do Přerova se při-
stěhoval v roce 
1985. Vystudoval 
železniční prů-
myslovku, 30 let pracoval v profe-
si strojvedoucího. Ze zájmů nejvíce 
tíhne k hudbě, a to jak posluchač, 
tak i muzikant. Řídí se mottem: Zlo 
je neporazitelné, ale nikdy se nesmí 
proti němu přestat bojovat.
Do komunální politiky vstoupil 
na konci 90. let, kdy byl členem 
Občanského fóra, později ODS. 
Poprvé usedl v zastupitelstvu města 
v letech 1994–98. Nyní by se chtěl 
zasadit o lepší prezentaci města, aby 
nebylo vnímáno jako město s po-
divnými praktikami v hospodaření 
s majetkem, kde se zadávají neprů-
hledné zakázky. „Budeme se snažit, 
aby veřejnost měla přístup k infor-
macím, aby se mohla včas dozvídat 
o záměrech města, aby mohli i ob-
čané vyjádřit své názory dříve, než 
je začne projednávat vedení města,“ 

říká radní a náměstek primátora Pavel 
Košutek. Bude usilovat o to, aby byla 
v rovnováze ochrana životního pro-
středí města i zájmy zaměstnavatelů, 
ať nedochází k omezování provozů. 
K jeho prioritám patří i obraz bez-
pečného Přerova. 

Tomáš Navrátil (ANO) 
P o c h á z í 
z Přerova a po-
važuje se za pře-
rovského patri-
ota. Vystudoval 
Střední pedago-
gickou školu v Přerově, obor výchov-
ná a humanitární činnost, sociálně-
administrativní zaměření. Téměř dva 
roky pracoval v Přerově jako vycho-
vatel, dva roky působil v téže profe-
si v Německu, rok pracoval v Itálii. 
Po návratu do ČR nastoupil na po-
zici dispečera mezinárodní dopravy, 
řídil tým lidí a se zákazníky komu-
nikoval v německém a anglickém 
jazyce. V této společnosti pracoval 
až do současnosti. Při zaměstnání 
si zvýšil vzdělání v oboru silniční 
doprava. 
V oblasti sociální politiky se chce 
zasadit o to, aby senioři zůstali co 
nejdéle v domácím prostředí. Ve ško-
lách by chtěl, aby se učitelé věnovali 
více polytechnické výchově, pěsti-
telským pracím a výuce v přírodě. 
„Děti totiž skvěle ovládají počítače, 
ale někdy už ani nepoznají rozdíl 
mezi rýčem a lopatou,“ míní Tomáš 
Navrátil. V oblasti sportu by se chtěl 
zasadit o výstavbu finančně nená-
ročných sportovišť. ,,Chtěl bych se 
přičinit, aby naše děti mohly být hrdé 
na své město a aby v dospělosti měly 
dostatek šancí se v Přerově uplatnit,“ 
doplňuje své přání. 

Petr Vrána (ANO)
J e  r odákem 
z Přerova. Jeho 
vztah k rodné-
mu městu se for-
moval postupně. 
„Čím jsem star-
ší, tím víc si uvědomuji, kde jsem 
vyrůstal a kde žili mí předci. A proto 
jsem se začal zajímat o komunální 
politiku, protože mi nebylo jedno, 
jak se žije v našem městě a kdo ho 
řídí,“ říká Petr Vrána. Vystudoval 
VŠ báňskou v Ostravě, pracuje jako 

obchodník v Precheze, kde zodpo-
vídá za prodej do západní Evropy. 
Do politiky vstupuje s vizí změny. 
Má několik priorit – chce se zasa-
dit o provedení hloubkového auditu 
hospodaření magistrátu, všech náku-
pů, uzavřených smluv a stavu uží-
vaného majetku. Na základě auditu 
chce rozhodnout, který majetek je 
pro město upotřebitelný a který ne. 
Rád by oddělil prevenci kriminali-
ty od městské policie. „Vytvoříme 
agendu městského preventisty krimi-
nality a jeho asistentů, kteří budou 
garantovat řád a pořádek ve vylou-
čených lokalitách i v místech se 
zvýšenou mírou porušování veřej-
ného pořádku bezdomovci,“ míní 
Petr Vrána. Chce se zaměřit na to, 
aby byli strážníci v místech, kde 
jsou potřební. Chce se zasadit o sta-
bilní prostředí financování přerov-
ských sportovních klubů, s důrazem 
na práci s mládeží. Bude žádat zvý-
šení finančního příspěvku pro osadní 
výbory v místních částech.

Vladimír Holan (ANO)
Je přerovským 
rodákem a také 
p a t r i o t e m . 
V y s t u d o v a l 
ČVUT v Praze 
a později post-
graduál na VŠE v Praze na odhady 
movitých a nemovitých věcí, absol-
voval také kurz na posuzování sta-
veb podle EIA. V Praze pracoval 16 
let, podílel se na projektové přípra-
vě pražského metra a jeho realizaci. 
V roce 1984 se vrátil do Přerova a na-
stoupil do Prechezy a později praco-
val pro společnost PSP Engineering. 
Podílel se na projektové přípravě 
a realizaci odsiřování českých tepel-
ných elektráren a také spolupracoval 
na výstavbě spalovny nebezpečné-
ho odpadu ve Valašském Meziříčí. 
V PSP Engineering později zastával 
i funkci podnikového ekologa. Vždy 
se zajímal o dění v Přerově a v komu-
nální politice se začal aktivně angažo-
vat od roku 2005. Ve své funkci člena 
rady města chce napomoci tomu, aby 
se Přerov stal městem, které bude pří-
jemné a bezpečné pro život. Ve své 
práci se chce zaměřit zejména na do-
pravu, investice a také ekologii. „Přál 
bych si, aby byli obyvatelé Přerova 
na své město hrdí a chtěli zde žít oni 

i jejich děti. Budu se snažit pro to 
udělat maximum,“ říká nový radní 
Vladimír Holan, který je také aktiv-
ním sportovcem. Jeho životní krédo: 
Když se chce, všechno jde. Kde je 
vůle, tam je i cesta. 

Helena Netopilová (Společně 
pro Přerov)
Je rodačkou 
z Přerova, byd-
lí v Předmostí. 
Od roku 1990 
učí na Gymnáziu 
Jakuba Škody ruštinu a výtvarnou 
výchovu a zároveň se snaží vést 
své žáky k zájmu o veřejný prostor. 
Spolu se studenty vymalovali pod-
jezd v Předmostí, stála u realizace 
projektu Cyklocity v Přerově. K je-
jím zájmům patří literatura, alter-
nativní kultura, příroda a také často 
přemýšlí o věcech kolem nás. Ráda 
poznává zajímavé lidi a jejich názo-
ry. Snaží se dál vzdělávat a dívat se 
na věci i z jiného pohledu než je ten 
většinový. 
„Ráda bych přispěla k tomu, aby lidé 
začali vnímat komunální politiku jako 
věc nás všech, a nikoli jako něco, co 
stejně neovlivní, a nemá tedy význam 
ztrácet tím čas,“ uvažuje Netopilová. 
Věnovat by se chtěla zejména sociální 
a školské problematice – sociálnímu 
začleňování, péči o seniory i zdravot-
ně postižené. Chce podpořit vznik 
inkluzivní školy v Přerově. Zajímá ji 
také životní prostředí ve městě, pří-
stup a postoj k němu je podle jejího 
mínění v Přerově v mnoha ohledech 
spíše formální. Byla by ráda, kdyby 
v našem městě vznikl i jakýsi občan-
ský nápadník, kam by mohli obča-
né posílat své nápady a zkušenosti 
odjinud. „I maličkosti mohou zpří-
jemnit život ve městě,“ říká jediná 
žena v radě.

Jan Horký (Společně pro 
Přerov)
Žije od dět-
ství v Přerově. 
Profesí je archi-
tekt a urbanista, 
který navrhuje 
podobu veřejného prostoru měst 
a vesnic, domů i jejich rekonstrukce. 
Jak říká: „Domy a člověkem uprave-
né prostory nás ovlivňují na každém 
kroku a na rozdíl od televize nejdou 

Na této dvoustránce představujeme deset radních města Přerova i jejich vize, s nimiž vstupují do komunální poli-
tiky. Primátorovi města Vladimíru Puchalskému je věnován rozhovor na straně 2. 
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vypnout. I proto na jejich kvalitě 
tak záleží. Jsem ale také přesvědčen, 
že tolik zanedbávaná stavba města 
– urbanismus – je mnohem důleži-
tější než architektura jednotlivých 
domů.“ 
V Nizozemsku, kde pobýval na stáži, 
viděl jiný a lepší způsob zacházení 
s veřejným prostorem a také ho ovliv-
nilo, jak se tam záměry projednávají 
s veřejností. „Uvědomil jsem si, že 
v podstatě cokoli chci ve veřejném 
prostoru změnit, skončí u politického 
rozhodnutí. Tak jsem se do toho pus-
til,“ uvedl důvod vstupu do politiky. 
Jeho vizí je, že Přerov bude do roku 
2034 tím nejlepším městem pro život 
na Hané. „K tomu ale vede dlouhá 
cesta. Chci se věnovat svému řemeslu 
– tvorbě města, od veřejných budov 
a prostranství, přes dopravní proble-
matiku až po novou kvalitu veřejné 
zeleně. A budu pracovat na větším 
zapojení veřejnosti do plánování na-
šeho životního prostředí,“ nastiňuje 
své vize. „Jsem také nenapravitelný 
optimista. Snažím se vidět příležitosti 
tam, kde to ostatní již dávno považují 
za nemožné.“

Jiří Kohout (Společně pro 
Přerov)
N a r o d i l  s e 
v  J a b l o n c i 
n a d  N i s o u , 
do Přerova při-
šel v roce 1986, 
bydlí v Újezdci. Původní profesí je 

vojenský letec, posledních 10 let strá-
vil v jednotce SAR, která v Přerově 
působila a podílela se na záchraně 
lidských životů při spolupráci s IZS 
Olomouckého a Zlínského kraje. 
V současnosti je jednatelem IT fir-
my, kterou vede od roku 2009. 
Do komunální politiky vstoupil před 
čtyřmi lety s tím, že je nutné oslabit 
klientelismus, který ovlivňuje rozho-
dování samosprávy a deformuje říze-
ní magistrátu a rozvoj města. Chce 
se zasadit o zprůhlednění financování 
městských společností. „Budu se za-
bývat náplní jejich činnosti a hledat 
soulad s veřejným zájmem, podle 
něhož bylo obhajováno jejich za-
ložení,“ klade si za cíl Jiří Kohout. 
V rozpočtové oblasti se chce zasadit 
o zastavení progrese dluhové služby 
a zároveň bude požadovat změnu 
základních pravidel pro tvorbu roz-
počtu na rok 2016 tak, aby mohly být 
naplňovány hlavní cíle v koaličním 
plánu. „Budu se zabývat i nastavením 
pravidel pro grantový systém, aby 
byl pro veřejnost více čitelný,“ míní 
radní. Zároveň se chce věnovat pro-
blematice fungování městské policie 
a spolupracovat na prevenci krimi-
nality, která byla podle jeho mínění 
v posledních letech zanedbána. 

Rudolf Neuls (Nezávislí)
Je přerovský rodák. Vzdělání získal 
ve Střední škole stavební v Lipníku, 
ale už v době studia ho to táhlo k mu-
zice. Po několika letech amatérského 

hraní přišla na-
bídka od Pavla 
Nováka. „Byl 
jsem jedním ze 
zakládajících 
členů legendární-
ho Voxu a stal jsem se profesionálním 
hudebníkem,“ vzpomíná na důležitý 
mezník ve svém životě. Po zahranič-
ním angažmá nastoupil v roce 1992 
do Městského domu jako manažer 
kultury. Městský dům byl po rekon-
strukci, a tak se do něj vrátil i jazzový 
festival, u jehož zrodu stál v roce 1966 
otec Rudolfa Neulse  Rudolf Neuls 
starší. Od roku 1999 začal pracovat 
ve Službách města Přerova (SmP) 
jako vedoucí městského infocentra, 
později se stal ředitelem organizace. 
Po restrukturalizaci SmP se podílel 
na vytvoření Kulturních a informač-
ních služeb města. 
V komunální politice by chtěl prosa-
zovat a podporovat věci, které mají 
smysl a své opodstatnění. Chtěl by 
přispět k celkové regeneraci svého 
rodného města, které podle jeho ná-
zoru velmi upadlo. „A také bych byl 
rád nápomocen svými zkušenostmi 
a kontakty k rozvoji kultury města 
Přerova, aby byla obohacením kaž-
dodenního života všech věkových 
kategorií,“ míní Neuls. 

Radek Pospíšilík (Za prosperitu 
Přerova a jeho místních částí)
V Přerově žil od raného dětství, 
nyní bydlí v Popovicích. Pracuje 

v soukromé fir-
mě v Holešově, 
kde je jedním ze 
tří společníků. 
V podnikatelské 
sféře se pohybuje 
od roku 1994. „Pro správně fungují-
cí město jsou dobré firmy zárukou 
jistých příjmů a slušné životní úrov-
ně jeho obyvatel. Přeji si, aby byl 
Přerov zase prosperujícím městem. 
Proto jsem přesvědčen o potřebě zří-
zení průmyslové zóny, o přivedení 
nových zaměstnavatelů do Přerova. 
Musíme zastavit odchod Přerováků 
jinam,“ míní Radek Pospíšilík. Chce 
také podpořit návrh podnikatelského 
inkubátoru, aby v Přerově vznikly 
nové pracovní příležitosti. V oblasti 
sportu se chce zaměřit na realizaci 
víceúčelové sportovní haly, v oblasti 
životního prostředí by rád zrevitali-
zoval předmostské rybníky. Chce se 
také soustředit na podporu místních 
částí, aby byly důstojnou součástí 
města. „Do rozpočtu pro rok 2015 
už bylo navrženo navýšení finančních 
prostředků pro místní části. Budeme 
chtít, aby se tyto prostředky účel-
ně využily na opravy a údržbu cest, 
chodníků a dalšího majetku,“ kon-
statuje Pospíšilík.  (ILO)

Niscar Olomouc

autOrizOvaNý servis  
a prOdej vOzů NissaN

OlOmOuc
dOlNí hejčíNská 31

za fotbalovým stadionem

www.niscar.cz
tel. 725 330 100

V minulém čísle Přerovských listů 
jsme chybně uvedli jméno zastupitele 
a radního Radka Pospíšilíka, za to se 
mu omlouváme. 
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„Gruzie je pro mě inspirací,“ říká Lenka, která pomáhá místním lidem

Inzerce A141014048

V Tbilisi se 25letá Lenka ocitla díky 
programu Evropská dobrovolná služ-
ba. „Pro místní organizujeme různé 
workshopy, festivaly a také jim dá-
váme příležitost zúčastnit se vzdělá-
vacích projektů v Gruzii, ale i v růz-
ných zemích Evropské unie. Já se 
zatím věnuju hlavně mezinárodním 
školením na téma interkulturní uče-
ní, tolerance, dobrovolnictví. Mladé 
lidi také učíme, jak se mohou zapo-
jovat do dění ve svém okolí a aktivně 
ovlivňovat, jak vypadá jejich region,“ 
vysvětluje náplň své práce Lenka 
Bernátová, která v Brně vystudovala 
žurnalistiku. V Gruzii se pohybuje 
mezi Tbilisi a dalšími městy a ves-
nicemi. „V srpnu jsem organizovala 
školení v národním parku Mtirala, 
kde jsme kempovali v nádherné příro-
dě, myli se v potoce a vařili si na ply-

nové bombě. Tématem projektu byla 
migrace a její různé podoby, bylo nás 
tam třicet účastníků z Česka, Gruzie, 
Čečny, Francie a Turecka. Každý měl 
jinou zkušenost s migrací, někdo jako 
uprchlík, někdo jako student, někdo 
jako dítě z mezinárodní rodiny,“ vy-
práví Lenka, které místní říkají Lela. 
Z příběhů lidí společně vytvořili ně-
kolik filmů a publikaci.
A jací jsou Gruzínci viděni očima 
mladé ženy? „Jsou neuvěřitelně po-
hostinní a společenští. Pro ně platí – 
host do domu, Bůh do domu. Často 
se vám stane, že vás k sobě pozve 
někdo, koho znáte pár dní, uspořádá 
velkou hostinu se spoustou jídla, vína 
a pronáší dlouhé přípitky na vaši po-
čest,“ vyzdvihuje jejich pohostinnost. 
Lidé tam jsou podle ní zvyklí trávit 
hodně času spolu, rodina a komuni-

Daleko od domova stráví své první Vánoce Přerovanka Lenka Bernátová. Do Gruzie se přestěhovala letos v čer-
venci, když jako dobrovolník odešla pracovat do 2800 kilometrů vzdáleného Tbilisi. Rozhodla se pomáhát dětem 
a lidem z osad pro uprchlíky po válkách v Abcházii a Jižní Osetii a dětem z SOS vesničky, které přišly o rodinu. 
Pracuje také s mladými lidmi z vesnic, kteří kvůli nedostatku peněz nemají téměř žádné příležitosti, jak trávit 
volný čas nebo se vzdělávat.

ta je pro ně důležitá. Gruzie je ale 
stále dost chudá země, takže lidé si 
musí pomáhat a spoustu věcí sdílet. 
„To je pro mě hodně inspirativní. 
Na druhou stranu si tu ale lidé vůbec 
nechrání své soukromí tak, jak jsme 
na to zvyklí u nás. Samozřejmě to má 
i různé nevýhody. Silné tradice totiž 
způsobují to, že kdokoli se vymyká 
běžné normě, nemá to vůbec jedno-
duché,“ říká Lenka, která s kolegy 
komunikuje anglicky a s místními 
rusky, pár vět už zvládá i v jejich 
mateřském jazyce. Lenka je roz-
hodnutá zůstat v této zemi nejméně 
rok. A na co si musela chvíli zvykat? 
„Když jsem si s někým domluvila 
schůzku na určitý čas a ten dotyčný 
přišel třeba za hodinu, protože se 
prostě zapomněl s někým jiným,“ 
přidává další zkušenost. Přesto si tuto 
zemi zamilovala a po návratu domů 
by chtěla s kamarádkou založit malou 
zážitkovou cestovku. „Chtěla bych 
českým turistům ukázat Gruzii tak, 
jak ji známe a co nás na ní inspiruje,“ 
svěřila se s plány do budoucna. 

Vánoce letos stráví Lenka trochu 
jinak, nebude s rodinou, ale s přá-
teli. „Gruzínci jsou totiž většinou 
ortodoxní křesťané, jejich Vánoce 
jsou 7. ledna. Štědrý den nemají, 
obdobím veselí  je pro ně čas od  
25. prosince do poloviny ledna. Jsou 
to spíš rodinné svátky, kdy navštěvují 
příbuzné a blízké přátele,“ popisuje 
Lenka, která si ale plánuje uspořá-
dat své malé Vánoce. „Nazdobím 
si nějakou větev a pozvu kamarády 
a svého přítele na cukroví a vaječný 
koňak. Kapra smažit nebudu, proto-
že stejně nejím maso. Taky nejsem 
velký fanoušek vánočních dárků. 
Myslím si, že ty, které máme rádi, 
bychom měli obdarovávat kdykoli 
v roce. Ale možná uspořádám něja-
kou soutěž o nejlepší ručně vyrobe-
ný dárek, to by mohla být legrace,“ 
plánuje Lenka. Nový rok bude slavit 
v Tbilisi nebo v jiném gruzínském 
městě s kamarády z Česka a s dal-
šími mezinárodními dobrovolníky. 
A určitě nebudou chybět ani gruzínští 
přátelé.   (ILO)

Lenka Bernátová bude letos na Vánoce 2800 km od domova.  Foto: archiv LB
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Na bouřlivé události 17. listopadu při-
šla po pětadvaceti letech po sameto-
vé revoluci zavzpomínat asi stovka 
Přerovanů. Zapálenými svíčkami si 
lidé připomněli obě důležité dějinné 
události minulého století, které se vzta-
hují právě k 17. listopadu. O atmosféru 
svátečního večera Dne boje za svobo-
du a demokracii se u pamětní desky 
T. G. Masaryka na stejnojmenném 
náměstí v Přerově postarala skupina 
Entuziasté a také řečníci, kteří vzpo-
mněli na dobu před pětadvaceti lety, 
kdy proti komunistickému režimu vy-
šli do ulic studenti. Řečníci ale neza-
pomněli ani na dobu před 75 lety, kdy 
nacisté tvrdě zakročili proti českým 
vysokoškolským studentům v Praze 
a uzavřeli všechny vysoké školy v teh-
dejším Československu. Na setkání 
zazněla česká hymna a také neoficiální 
hymna sametové revoluce – Modlitba 
pro Martu od Marty Kubišové.  (ILO)

Toužíte vyměnit umakartové jádro 
za zděnou koupelnu, dřevěná okna 
za plastová, nebo dát střeše nové 
tašky? Chcete si na tyto nebo i jiné 
opravy výhodně půjčit peníze? Pak 
se od 12. ledna do 20. února příštího 
roku přihlaste do výběrového řízení 
pro poskytnutí zápůjček z fondu byd-
lení, které vyhlašuje pro své občany 
město Přerov. Splníte-li předpoklady, 
město vám půjčí peníze za výhodných 

podmínek. „Úroková sazba se pohy-
buje v rozmezí od 2 do 3 procent, a to 
v souvislosti se zvolenou délkou splat-
nosti půjčených finančních prostřed-
ků,“ upřesnila Kristina Bukvaldová 
z přerovského magistrátu. O půjčku 
si může žádat vždy vlastník bytu, by-
tového či rodinného domu nebo i jiné 
nemovitosti určené k bydlení.
Podrobné informace získáte na in-
ternetových  stránkách  města:  

V Přerově se vzpomínalo na sametovou revoluci

Chcete opravovat byt či dům? Můžete využít výhodné zápůjčky od města
www.prerov.eu (řešení životních si-
tuací – finance – půjčky). Zde na-
leznete Vnitřní přepis č. 16/2014 
i  formulář  žádosti  o  zápůjčku. 

Jakýkoli další dotaz ohledně zápůjč-
ky vám sdělí Kristina Bukvaldová 
(kristina.bukvaldova@prerov.eu), 
tel. 581 268 209.   (kOm)

Kvalitní italské potraviny  
přímo od dovozce

Provozní doba:
Po–Pá: 8–12 hod 12:30–18:30 hod
Sobota: 9–13 hod, Neděle: zavřeno

Během adventu a vánočních svátků pro Vás rozšiřujeme otevírací dobu o víkendech. 
Nedělní otevírací doba bude stejná jako v sobotu tj. 9–13 hod. 

Přijďte načerpat atmosféru Vánoc a nakoupit vánoční dárky pro sebe i své nejbližší.

Horní náměstí 12, Přerov

Můžete nakoupit i z pohodlí domova na www.icbc.cz
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30. 11. neděle
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí TGM

2. 12. úterý
17.00 Michal Tučný Revival Band
19.00 Michal David revival

5. 12. pátek
1 7. 0 0  M i k u l á š s k á  s h o w 
s Duckbeatem
16.00 Nejen kreslení s Lubomírem 
Dostálem – salonek Městského domu

7. 12. neděle
15.00 Synkopa
17.00 Kabát revival – Second Hand
19.00 Spektrum

9. 12. úterý
17.00 Robbie Williams Revival Brno
19.00 Jiří Schelinger revival 
z Valašského království

10. 12. středa
8.30 a 10.00 Putování za Vánoční hvěz-
dou – divadelní představení pro děti, 
Městský dům
18.00 Česko zpívá koledy

12. 12. pátek
17.00 Absolute Bon Jovi revival
19.00 Forum II

14. 12. neděle
15.00 Rosomák Olympic Revival
17.00 Divokej Bill revival
19.00 Show band Katapult revival

15. 12.–18. 12. Vánoční salon – 
malý sál md

15. 12. pondělí
17.00 SVČ Atlas a Bios
18.30 Spocená uklízečka

16. 12. úterý
Mažoretky Fantasy Přerov, Hudební 
centrum O. Lukešové
18.30 Bústr

17. 12. středa
17.00 D2Dance
18.30 Třetí dáma

18. 12. čtVrtek
17.00 Špunt
18.00 Dětský domov Přerov
18.30 Jen tak II

19. 12 pátek
17.00 Folklorní soubor Trávníček
18.00 Dechový orchestr Haná

20. 12. sobota
15.00  Hanácké Prosének
16.00 Jazz Base
17.30 Šediváci

21. 12. neděle
16.00 Živý betlém
18.00 Pohoda5

22. 12. pondělí
17.00 Hudba při HZS OLK
18.30 Hanák Troubky

23. 12. úterý
17.00 Karel Caha band
18.30 ADD Gospel

24. 12. středa
10.30 Koncert Pavla Nováka

26. 12. pátek
15.00 Brouci Band – Beatles revival
17.00 Turbo revival
19.00 Whitesnake revival

28. 12. neděle
15.00 Doro & Warlock revival
17.00 Led Zeppellin Cover Band
19.00 Black Sabbath Dio Tribute

29. 12. pondělí
17.00 Elan revival Ostrava
19.00 Bon Scott Memorial Band – AC/
DC revival

31. 12. středa silVestr
14.00 Plavecká show na řece Bečvě
15.00 Freďáci – nám. TGM
17.00-01.00 DJ Mádr – 
nám. TGM
Půlnoční ohňo-
stroj nad 
ř e k o u 
Bečvou

Inzerce A141005350

Vánoce v Přerově na náměstí TGM

Mikuláš s nůší dárků, andělé a také 
reje čertů ovládnou v pátek 5. prosin-
ce náměstí T. G. Masaryka v Přerově, 
program začíná v 17 hodin. Děti se 
kromě hlavních aktérů – příchodu 
Mikuláše s družinou – mohou těšit 
na opékání špekáčků, na čertovskou 
kovářskou dílnu a mohou si vyzkou-
šet také kreslení s opravdovým kreslí-
řem Lubomírem Dostálem. Ten se za-

pojí do zábavného malování s dětmi 
už v 16 hodin v salonku Městského 
domu. Bohatý taneční program si pro 
publikum připravilo taneční uskupe-
ní Duckbeat se svou Street Dance 
Show.  „Po celou dobu adventu bu-
dou na náměstí i lunaparkové atrak-
ce pro nejmenší děti,“ zmínil ředitel 
Kulturních a informačních služeb 
Jaroslav Macíček.  (ilo)

Tradiční vánoční ozdoby ze slámy, 
kukuřičného šustí nebo z perníku, ale 
třeba i látkové z patchworku nebo 
háčkované z jemné příze si mohou 
prohlédnout návštěvníci už tradič-
ního Vánočního salonu. Ten se ote-
vře ve Středisku volného času Atlas 
a Bios v Žižkově ulici s prvním pro-
sincovým dnem a potrvá do pátku 
5. prosince.
Každoročně Vánoční salon navštíví 
asi tisícovka dětí z mateřských a zá-
kladních škol. „Jezdí k nám i děti 
a školáci z okolních vesnic. Načerpají 
tu inspiraci, jak si ozdobit strome-
ček a také se něco dozvědí o našich 
tradicích a zvycích. Ve vánočních 
dílnách si mohou vyrobit přáníčka, 
ozdoby na stromek nebo si mohou 
sami ozdobit perník,“ informova-
la ředitelka Střediska volného času 
Atlas a Bios Blanka Mašková. Každý 
den je na výstavě také ukázka lido-
vých řemesel, kdy mohou děti samy 
na vlastní oči pozorovat, jak se ma-
lují perníky, vyrábějí ozdoby z per-
liček, slámy nebo z jiných přírodnin. 
„Snažíme se dětem přiblížit klasické 
české vánoční tradice. Santové u nás 

na výstavě k vidění určitě nebudou,“ 
zmínila Daniela Hrdličková, vedoucí 
kultury ze SVČ Atlas a Bios. V pátek 
v poledne se dveře Vánočního salonu 
uzavřou. Některé dekorace s ukázka-
mi rukodělné tvorby budou ještě k vi-
dění na vánoční výstavě v Městském 
domě od 15. do 18. prosince vždy 
od 9.30 do 17.30, ve čtvrtek do 15.30 
hodin.  (ilo)

Mikuláš se postará 
o nadílku, čerti o zábavu

Santu na výstavě neuvidíte, 
vše bude jenom ryze české

Vánoční salon v Atlase každoročně na-

vštíví asi tisíc dětí.  

 Foto: archiv SVČ Atlas a Bios

Navštivte Naši vzorkovou prodejNu:
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
Telefon: 774 605 887, více informací na www.podlahybikr.cz

•   prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
•   poradenský a rozpočtový servis
•   plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
•   PVC a koberce
Sleva 10 % na vybrané druhy podlahovin

Přijedeme, zaměříme, položíme…
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Jaroslav Wykrent získal v Praze Senior Prix

Inzerce A141014193

Senior Prix je poděkováním za ce-
loživotní uměleckou činnost a na-
dace ji uděluje už od roku 1993. 
Ocenění získali v minulosti napří-
klad Waldemar Matuška, Jiří Suchý, 
Pavel Bobek, Jan Vodňanský nebo 
herci Pavel Landovský či Vlastimil 
Brodský. Letos Nadace Život umělce 
vybrala kromě Přerovana Jaroslava 
Wykrenta také Václava Neckáře, 
Evu Pilarovou, Jana Kačera, Felixe 
Slováčka nebo herce Petra Kostku. 
Podle mínění ředitelky nadace 
Dagmar Hrnčířové je důležité uměl-
ce – seniory oceňovat, protože se na 
ně často zapomíná. A jak se dívá 
na ocenění sám umělec? „Každá 
pocta potěší, ale i v tomto případě 
pro mne bylo a je nejdůležitější, 
že jsem pro cenu SENIOR PRIX 
splnil tu nejzákladnější podmínku, 
a to – dožil se 70 let,“  říká Jaroslav 
Wykrent. (ILO)

Skladatel, textař a hudebník Jaroslav Wykrent si v Národním domě v Praze převzal v neděli 9. listopadu cenu 
Senior Prix. Ocenění už po dvaadvacáté udělila Nadace Život umělce. Za celoživotní uměleckou činnost ji letos 
získalo padesát osobností z řad herců, tanečníků, operních, populárních i sborových zpěváků. Od roku 1993 si 
ocenění odneslo už skoro 950 umělců nad sedmdesát let.

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha ženy s chlebem stojí v ulici Optiky před samoobsluhou. Výherci jsou: Petr Kneisl, Hana 
Střeláková a Magda Chudárková.

Co můžete vyhrát:
Na tři čte-
náře, kteří 
s p r á v n ě 
odpovědí , 
čeká kolek-
ce čtyř DVD 
z 2. světové 
války od NA-
TIONAL GEO- 
G R A P H I C . 
Kolekce obsahuje: Pearl Harbor: 
Místo útoku, Utajená historie 2. 
světové války, Pátrání po Bis-
marcku a Bitva o Midway. Vydejte 
se spolu s National Geographic 
za objevováním stále neobjas-
něných záhad a fascinujících sku-
tečných příběhů, spjatých s tzv. 
„dnem hanby”, který zapojil Spo-
jené státy do 2. světové války! Vy-
plujte s dr. Robertem Ballardem, 
objevitelem Titaniku, za hi-tech 
hledáním potopené miniaturní 
japonské ponorky, která mohla 
změnit dějiny. Znovu prožijte klí-
čovou bitvu, která v dokumentu 
ožívá díky strhujícím očitým svě-
dectvím amerických i japonských 
vojáků, kteří ji přežili.

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

Soutěžní otázka zní:
Kde v Přerově stojí tato so-
cha a znáte její název? 

Jaroslav Wykrent koncertuje v Městském domě pravidelně. Na snímku se zpěvačkou Marií Rottrovou.

 Foto Ingrid Lounová
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Kvitová i Berdych přijedou do Přerova na Zlatého kanára

Bikeři lákají další kluky a holky mezi sebe

Nejlepší čeští tenisté se z kurtů pře-
stěhují na pódium Městského domu. 
„Vycházíme z výsledků ankety ča-
sopisu Tenis, nejlepší české tenisty 
vyhlásíme ve dvanácti kategoriích. 
Jedná se o tradiční kategorie – nej-
lepší český tenista, nejlepší česká 
tenistka, kvalitativní postup na žeb-
říčku ATP, kvalitativní postup na žeb-
říčku WTA, ale i talent roku, tým 
roku nebo třeba vozíčkář roku,“ vy-

světlila vyhlášené kategorie Daniela 
Huťková z přerovského tenisového 
klubu. Akci pořádá TK Precheza 
Přerov s firmou Sport Management 
ve spolupráci s Českým tenisovým 
svazem. Celý pořad natáčí Česká 
televize, záznam celého večera bude 
vysílat ČT4 v úterý 23. prosince 
od 20 hodin.
Moderátorem večera bude spor-
tovní komentátor a moderátor Petr 

Vichnar. V programu slavnostního 
večera se mimo jiných představí 
i houslista Pavel Šporcl, lídr ka-
pely Olympic a zpěvák Petr Janda 
a vynikající klavírista Martin Kasík. 
Hlavní potlesk obecenstva sklidí sa-
mozřejmě přední čeští tenisté v čele 
s vítězným fedcupovým týmem. 
Svou účast potvrdila Petra Kvitová 
i Tomáš Berdych.
  (RED)

Znovu po roce do Přerova zamíří česká tenisová špička. V Městském domě v Přerově 
se v sobotu 20. prosince v 17 hodin uskuteční už 22. ročník Zlatého kanára. 
Slavnostní vyhlášení ankety časopisu Tenis se v Přerově koná už podvanácté. 

Teplé podzimní počasí přálo i příznivcům cyklistiky. V Přerově koncem října vznikl nový oddíl pro děti MG Bike 
Tým pod vedením trenéra Martina Grögra. Oddíl je určený pro chlapce a dívky od 7 do 15 let, kteří rádi jezdí 
na horských kolech a mají kladný vztah ke sportům všeho druhu.
„Když jsem hledal nějaký cyklistic-
ký oddíl pro svého syna, tady v okolí 
žádný klub nebyl. Nejbližší oddíl 
byl v Hulíně, kam jsem jej přihlásil 
a kam jsme dlouho se synem do-
jížděli,“ vzpomíná na období před 
dvěma lety Martin Gröger. Před 
měsícem se rozhodl založit cyklis-
tický klub pro děti a starší mládež 
i v Přerově. „Už jsme začali s pří-
pravkou na novou sezonu. V tělo-
cvičně trénujeme zatím v Hulíně, ale 
od Nového roku se chceme přestě-
hovat do Přerova. Součástí přípravy 
je i plavání a na soustředěních se za-
měřujeme na túry a vytrvalostní běh, 
v zimě na běžky. Trénujeme tak, aby 
to děti bavilo, ať mají dobrý pocit 
a vytvoří si kladný vztah ke sportu,“ 

říká trenér Martin Gröger, který se 
trenérství věnuje už téměř 15 let.  
V novém oddíle je zatím sedm čle-
nů, mezi nimi i jedna dívka. „Máme 
tři kluky od 7 do 13 let a všichni 
tři jezdí u Martina v oddíle. Naše 
kluky to baví, i když je to dřina. 
Někdy si s nimi vyjedu taky, ale 
kluci by mě uhnali,“ říká Jaromír 
Letev z Hulína.
Spousta rodičů zároveň řeší otázku, 
jestli není cyklistika pro děti nebez-
pečná. „Samozřejmě že děti musí 
mít přilbu a rukavice, ale troufám si 
říct, že cyklistika je bezpečný sport 
pro všechny děti a mládež. Hodně 
záleží na osobnosti trenéra, jakým 
způsobem k dětem přistupuje, aby 
je zbytečně brzy nepřetížil a tím jim 

kolo neznepříjemnil,“ míní Gröger. 
Tréninky MG Bike Týmu jsou každé 

úterý a čtvrtek od 17.30 hodin v tě-
locvičně a na bazéně.

Petra Kvitová přebírá cenu od předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Letos se nejlepší česká tenistka znovu ukáže 

v Přerově. Foto: archiv TK Precheza

Podzimní počasí letos cyklistům přálo. Děti z MG Bike týmu trénovali ještě v listo-

padu v Hostýnských vrších v okolí Rusavy.  Foto: Jan Menšík

Semifinálová skupina 
české tenisové extra-
ligy se odehraje v Pře-
rově
Těsně před vyhlášením ankety 
o nejlepší české tenisty Zlatý ka-
nár 2014 se v přerovské sportovní 
hale odehraje semifinálová skupi-
na České tenisové extraligy, a to 
v termínech 16. až 18. prosince. 
V Přerově se o postup do finá-
le utkají družstvo TK PRECHEZA 
Přerov, družstvo TK Sparta Praha 
a vítězné družstvo ze čtvrtfinálové 
skupiny z Milovic. 
Za přerovské hráče se před-
staví Renata Voráčová, Pernila 
Mendesová, Barbora Krejčíková, 
Jiří Školoudík, Rudolf Siwy, Dušan 
Lojda a ze zahraničních posil to 
bude Denis Istomin a Igor Sijsling.
S Barborou Krejčíkovou přijede její 
trenérka Jana Novotná, přerovská 
odchovankyně a také wimbledon-
ská vítězka v jedné osobě.
Přerovští se utkají s týmy TK 
Sparta Praha a vítězem ze skupiny 
z Milovic. TK Sparta Praha se před-
staví ve složení Radek Štěpánek, 
Marek Michalička, Michal Konečný, 
Ivo Minář, Barbora Záhlavová-
Strýcová, Karolína Plišková, 
Kristýna Plišková a Kateřina 
Siniaková. Vítězné družstvo ze 
skupiny z Přerova postoupí do fi-
nále, které se hraje 19. prosince 
v Prostějově, a 20. prosince se 
tenisté stěhují do Přerova na vy-
hlášení ankety Zlatý kanár. Vstup 
do tenisové haly na všechna utkání 
je zdarma, zápasy začínají od 10 
hodin. (RED)
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Trubači, kteří hráli i ve Vatikánu, slaví dvacetiny
Hrávají na mysliveckých honech, 
kynologických akcích, hubertských 
jízdách a mších, ale i na zámcích 
a plesech. Na rozdíl od jiných kon-
certních umělců nevystupují v dlou-
hých róbách a fracích, ale v zele-
ných uniformách. Řeč je o trubačích 
Okresního mysliveckého sdružení 
v Přerově, kteří v prosinci slaví 20 
let od svého vzniku.
V průběhu dvacetileté historie 
se v souboru vystřídalo 13 hráčů. 
„Poprvé jsme společně vystoupili 
na soutěži mysliveckých trubačů 
v Mariánských Lázních v roce 1994 
a o čtyři roky později jsme poprvé 
zvítězili. Tehdy jsme hráli ve slože-
ní Ivo Mužný, Libor Nevtípil, Pavel 
Mikeš a já,“ říká zakládající člen 
tělesa Vladimír Sekera, který hraje 
v Přerově dodnes. V současné době 
tvoří soubor pět hráčů: Vladimír 
Sekera – organizační vedoucí, 
Jan Garláthy – umělecký vedoucí, 
Eva Macková, Petr Macko a Irena 
Oršulíková. Hrají především lovec-
kou hudbu klasickou i současnou, 
k ní patří lovecké fanfáry, znělky, 

signály a hubertské mše.  „V reper-
toáru máme také úpravy lidových 
písní a vánočních koled. Necháváme 
se inspirovat i vážnou nebo popu-
lární hudbou. Některé skladby po-
cházejí z naší vlastní dílny – od Iva 
Mužného nebo Jana Garláthyho. 
Několik skladeb a fanfár pro nás 
napsal nebo aranžoval přerovský 
skladatel Otakar Šiška,“ přibližu-
je repertoár Irena Oršulíková, která 
s trubači hraje už 16 let.

Stěžejní událostí každého roku jsou 
soutěže mysliveckých trubačů, kte-
rých se pravidelně účastní.  „Jezdíme 
na soutěže po celé České republice, 
ale také na Slovensko, do Polska, 
Rakouska i Maďarska. Dostali jsme 
se také na evropské mistrovství 
do Dánska. Několikrát jsme byli 
hosty na hubertských slavnostech 
na zámku Carrouge ve Francii,“ 
uvádí Oršulíková. Trubači OMS 
Přerov byli i součástí české dele-

gace, která v roce 1999 doprováze-
la vánoční strom od Václava Havla 
pro papeže Jana Pavla II. na cestě 
do Vatikánu. „Troubili jsme spolu 
s autory ve Svatopetrské bazilice 
svatohubertskou českou mši B dur 
Petra Vacka a Josefa Selementa,“ 
vzpomíná Vladimír Sekera. 
Na soutěžích mysliveckých trubačů 
v České republice obsazují vždy 
přední příčky. V letošním roce zvítě-
zili na národní soutěži mysliveckých 
trubačů v Konstantinových Lázních 
v kategorii B. „V sólistech nás re-
prezentoval náš nejmladší člen – 
14letý Petr Macko. Také on zabo-
doval a obsadil první místo. Nejvíce 
si vážíme vítězství nebo druhých 
míst, která jsme v minulých letech 
získali na soutěžích v Rakousku 
v konkurenci početně silnějších 
a hráčsky velmi vyspělých rakous-
kých a německých souborů,“ zmi-
ňuje Sekera.
V Přerově trubači oslaví své dvace-
tiny společným koncertem v sobotu 
6. prosince v 18 hodin v Mervartově 
sále přerovského zámku. (ILO)

Inzerce A141012044

Nečastěji hrávají přerovští trubači na hubertských jízdách a mších. 

 Foto: archiv trubačů 
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MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 

2. 12. Vánoční koncert orchestru Vác-
lava Hybše, host Věra Martinová, 
19.30 hod. 
3. 12. Vánoční členská schůze, Svaz 
tělesně postižených ČR, o. s., Přerov, 
ve 14.00 hod. 
5. 12. Společenský večer ALFA HAN-
DICAP, 18.00–23.00 hod.
6. 12. Závěrečná taneční lekce, kurz 
P1, hraje skupina Blue Band Company 
18.00–24.00 hod. 
7. 12. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI 
8. 12. Žena za pultem 2: Pult osobnos-
ti, „vizionářská komedie“ divadla Ka-
lich, hrají Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, 
19.30 hod. 
10. 12. Putování za Vánoční hvězdou, 
divadlo Kapsa Andělská Hora, pohád-
kové zpracování příběhu o narození 
Ježíška, pro děti MŠ a prvního stupně 
ZŠ, 8.30 a 10.00 hod.
13. 12. Závěrečná taneční lekce, kurz 
P2, hraje skupina Blue Band Company 
18.00–24.00 hod. 
15. 12. Vánoční koncert: Jožka Černý 
s cimbálovkou Gracia, 19.30 hod. 
16. 12. Vánoce s Vocantes, vystou-
pení pěveckého sboru ZUŠ Přerov, 
19.30 hod. 
18. 12. Vánoční speciál 2014 travesti 
skupiny Screamers, 19.00 hod. 
19. 12. Vánoční večírek Emos  
spol. s r. o., Přerov, 18.00 hod. 
20. 12. Zlatý kanár, pořádá TK Precheza 
Přerov, 17.00 hod. 
22. 12. „Když zaválí hot-jazz nebo 
swing“, Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers, 19.30 hod. 
26. 12. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská ka-
pela
27. 12. Silvestr nanečisto s RE-VOX 
a Synkopou, 20.00–2.00 hod.
Bližší informace v předprodeji MIC 
TGM 8, tel. 581 587 711 

MuzeuM KOMenSKéHO

Přerovský zámek
Út–Pá: 8–17 hod. 
So–Ne: 9–12 a 13–17 hod.

STÁLé eXPOzICe:
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

VÝSTAVy:
2. 12. 2014 – 4. 1. 2015 Vánoce na zám-
ku. Třída ze 17. stol. a empírový sál. 
5. 12. 2014 – 15. 3. 2015 Dětský svět 
a móda 20. století. Dětské oděvy a doplň-
ky od batolete po pubertu. Velký výstavní 
sál a kruhový sál přerovského zámku.
12. 12. 2014 – 1.  3.  2015 Silesia picta. 
Galerie přerovského zámku.
do 15. 3. 2015 Zkáza z nebe. 70. výročí 
bombardování Přerova a leteckých bojů 
nad Přerovskem. Zámecká kaple.

AKCe:
4. 12. Vernisáž výstavy Dětský svět 
a móda 20. století. Dětské oděvy a do-
plňky od batolete po pubertu. Slavnost-
ní zámecká síň přerovského zámku. 
V 17.00 hod.
11. 12. Hrady Alsaska. Přednáška Lu-
bomíra Vyňuchala. Korvínský dům. 
V 17.00 hod.
12. 12. Vánoční koncert. Účinkuje ko-
morní dechové trio. Slavnostní zámecká 
síň přerovského zámku. Vstupné dob-
rovolné. V 19.00 hod.

ORnITOLOGICKÁ STAnICe 
Po–Pá: 8–16 hod., jindy po domluvě,  
24. 12. 2014 – 1. 1. 2015 zavřeno
STÁLé eXPOzICe: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

AKCe: 
11. 12. Vánoční setkání ornitologů, od  
17.00 hodin v budově ORNIS.
21. 12. Vánoční strom pro ptactvo. Od-
polední čas poslední adventní nedě-
le strávený výrobou krmení pro ptáky 
a zdobení vánočního ptačího stromu. 
Výroba hvězdiček ze skleněných pe-
rel, po setmění pouštění lodiček z oříš-
ků (možná na nezamrzlém jezírku), 
od 18.00 hodin vánoční koncert – naho-
dilé sdružení pracovníků a přátel ORNIS 
uvede zimní a vánoční písně s podporou 
návštěvníků. Svařené víno pro dospělé 
a sladkosti pro děti. Budova ORNIS, 
14.00–19.00 hod., vstupné 30 Kč.

eKOPORADnA – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí, Po–Pá: 
8.00–16.00 hod.
MyKOLOGICKÁ PORADnA – Po–Pá: 
8.00–16.00 hod.

HRAD HeLFŠTÝn
V prosinci je hrad Helfštýn pro ve-
řejnost uzavřen.

ODbOR VySOKOHORSKé 
TuRISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
2. 12. Schůze, Restaurace Pivovar, pro-
mítání z akcí, 19.00 hod.
6. 12. Přerovský traverz, poslední tra-
verz přátel VHT s promítáním z hor 
a s taneční zábavou, 12 km, vede Buj-
noch, sokolovna, 9.30 hod.
13. 12. První čaroděj, Ostružná–Papr-
sek–Smrk–Staré Město, 25 km, vede 
Balcárek ml., vlak 5.58 hod. 
20. 12. Hostýnské vrchy, Valmez–Tro-
ják–Bystřice, 38 km, vede Balcárek ml., 
vlak 6.00 hod. 
31. 12. Silvestrovská bouda, cíl Kamen-
ná bouda, od 10.00 hod. do setmění, 

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541

4. 12. Tlumačov–Kvasice–Trávník–
Kroměříž, 14 km, vlak 7.44 hod., vede 
Láhnerová
6. 12. Rokytnice–Císařov–Citov–Věro-
vany–Tovačov, 14 km, vlak 8.02 hod., 
vede Švec
11. 12. Dolní Loučky–Předkláštěří–Tiš-
nov, 12 km, vlak 7.42 hod., vede Šťáva 
(čeká v Brně)
13. 12. Hustopeče nad Bečvou–Poru-
ba–Lešná–Lhotka nad Bečvou, 15 km, 
vlak 8.01 hod., vede Švec
18. 12. Bohuňovice–Černovírská ky-
selka–Olomouc, 13 km, vlak 9.06 hod., 
vede Láhnerová (přistoupí v Brodku)
20. 12. Grygov–Chlum–Přestavlky–
Hradisko–Velký Týnec–Grygov, 17 km, 
vlak 8.06 hod., vede Švec
30. 12. Bystřice pod Hostýnem–Svatý 
Hostýn–Bystřice pod Hostýnem, 14 km, 
vlak 7.24 hod., vede Švec
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 15 km, v 10 hodin sraz u soko-
lovny, vede Švec
3. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 12 km, 
vlak 8.01 hod., vede Láhnerová 

KLub ČeSKÝCH TuRISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

3. 12. Moravičany–Loštice (betlém)–
Moravičany, 10 km, vlak 8.06 hod., 
vede Poláková. 
6. 12. Jakubčovice–Dobešov–Na Čar-
dě–Potštát, 17 km, vlak 6.26 hod., vede 
Punčochářová
10. 12. Tršice–Daskabát–Tršice, 12 km, 
bus 9.00 hod., vede Punčochářová
13. 12. Prosenice–Sobíšky–Žernava–
Přerov, 14 km, vlak 8.01 hod., vede 
Bartošík 
17. 12. Sušice–Grymovský most–za-
hrádky–Přerov, 12 km, bus 9.30 hod., 
vede Polidorová 
27. 12. vycházka na ukončení roku 2014 
s posezením u kytary, 10 km, odchod so-
kolovna v 9.00 hod., vede Vaculík
31. 12. Tršice–les Bělá–Velký Újezd, 
10 km, bus 9.00 hod., vede Vaculík

AKCe PRO DĚTI:
2. 12. Tvořivá dílna – čertíci z papí-
ru, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14.00 hod.
2. 12. Tvořivá dílna – vánoční přání, po-
bočka MěK Trávník, od 13.00 hod.
4., 18. 12. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, Xbox), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14.00 hod.
4., 11., 18. 12. Xbox (oblíbené pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14.00 hod.
9. 12. Tvořivá dílna – vánoční přání, po-
bočka MěK Trávník, od 13.00 hod.
13. 12. Zdobení vánočních perníčků, po-
bočka MěK v Předmostí, od 9.00 hod.
18. 12. Tvořivá dílna – vánoční a novo-
roční přání, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14.00 hod.

AKCe V MÍSTnÍCH ČÁSTeCH:
1.–22. 12. Výstava háčkovaného bet-
lému, Čekyně
1.–31. 12. Velká vánoční luštitelská sou-
těž pro děti do 15 let, Dluhonice
2. 12. Tvořivá dílna – vánoční výzdoba, 
Žeravice, od 15.00 hod.
4. 12. Tvořivá dílna – papírové kouzlení, 
Kozlovice, od 16.00 hod.
5. 12. Tvořivá dílna – ozdoby na vánoční 
stromeček, Lověšice, od 16.00 hod.
9. 12. Tvořivá dílna – vánoční výzdoba, 
Žeravice, od 15.00 hod.
10. 12. Zpívání koled u kapličky, Koz-
lovice, od 17.00 hod.
11. 12. Tvořivá dílna – kouzelný anděl, 
Čekyně, od 16.00 hod.
11. 12. Tvořivá dílna – vánoční výzdoba 
na okna, Kozlovice, od 16.00 hod.
13. 12. Tvořivá dílna – zvonečky z pe-
digu a vánoční ozdoby, Dluhonice, 
od 15.00 hod.
18. 12. Tvořivá dílna – dárky na poslední 
chvíli, Kozlovice, od 16.00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů Velký Újezd, 
bus do Tršic 9.00 a 11.05 hod.

MĚSTSKÁ KnIHOVnA

AKCe PRO DOSPĚLé:
1. 12. Počítačový kurz Excel pro pokro-
čilé, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 16.00 do 18.00 hod.
2. 12. Přednáška Matematika a život 
se Stanislavem Trávníčkem, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17.00 hod.
4. 12. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8.00 do 18.00 hod.
9. 12. Virtuální Univerzita třetího věku – 
videopřednáška na téma Lidské zdraví, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 
do 15.00 hod.
9. 12. Přednáška z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod. 
15. 12. Kulturní akademie knihovny 
na téma 95 let knihovny v Přerově, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 13.00 hod. 

SeTKÁVÁnÍ SenIORŮ SPOLu

CenTRuM SOnuS, PALACKéHO 17A
1. 12. Akupresura ucha, Olga Župková, 
10.15 hod.
1. 12. Praktické cvičení paměti, 
11.15 hod.
4. 12. Vycházka s trekingovými ho-
lemi: Podél Bečvy až na Grymovský 
most a zpět. Sraz v 10.15 hod. na SO-
NUSU. Předpokládaný návrat ve 13.00 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. 
8. 12. Senegal (poslední část) – Bedřich 
Šuba, 10.15 hod.
10. 12. Kavárna pro seniory, Mongol-
sko – Vítězslav Wurst, od 16.00 hod.
11. 12. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Dřevohostický betlém. Bus v 10.40 
z aut. nádraží, stan. 24. Předpokládaný 
návrat ve 13.00 hod. Vycházka se koná 
jen za příznivého počasí.
15. 12. Rukodělná činnost: Vánoč-
ní dekorace ze stužek (patchwork), 
10.15  hod.
17. 12. Plavání. Sraz u bazénu ve 
14.50  hod. Vstupné 52 Kč + 50 Kč zá-
loha na čip.

zDRAVOTnÍ CVIČenÍ S LeKTOReM 
VžDy V POnDĚLÍ A ČTVRTeK OD  
9.00 DO 10.00 HODIn.
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ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKADeMIe

CenTRuM SOnuS, PALACKéHO 17A

Literární advent 2014
2. 12. Václav Prokůpek, zapomenutý 
čelný představitel ruralistické literatury, 
přednáší Jitka Otáhalová, 17.00 hod.
9. 12. Eva Šulcová: Tančící zrnko pra-
chu – autorské čtení básnířky z Polabí, 
v 17.00 hod.

ADVenTnÍ VARHAnnÍ KOnCeRT

Varhanní koncert se koná v pátek 
12. prosince v 19.30 hod. v chrámu sv. 
Vavřince v Přerově. Předprodej vstu-
penek: od prosince ve Střední škole 
gastronomie a služeb, Šířava 7, v po-
kladně školy.

LOuTKOVé DIVADLO 
SOKOL PŘeROV

7., 14. a 21. 12. O zlém sněhuláku 
Sněhuráku – začátky představení vždy 
ve 14.00 a 16.00 hod.

ADVenTnÍ KOnCeRTy

8. 12. Musica Figuralis: Hudební 
skvosty klasicismu nejen na Moravě, 
Mervartova sín přerovského zámku, 
v 18.00  hod. Řídí Marek Čermák.
19. 12. Vokál – vánoční koncert v Be-
ňově, v 18.00 hod.
26. 12. Vokál – kostel sv. Vavřince v Pře-
rově, v 16.00 hod.

21. 12. Prosenice, kostel, v 16.00 hod. 
21. 12. Přerov, evangelický kostel  
Č. Drahlovslého, v 18.00 hod.
28. 12. Rokytnice, kostel, 17.00 hod.

žím, nabídnou návštěvníkům bohaté 
občerstvení a pozvou je na kulturní pro-
gram do tělocvičny.
19. 12. od 9 hodin v kostele Máří Mag-
dalény v Předmostí mohou návštěvníci 
zhlédnout vánoční příběh a zazpívat si 
koledy a rozjímat spolu s žáky a uči-
teli školy.

CeSTOVATeLSKé PŘeDnÁŠKy

3. 12. Putování po Svaté zemi  
(Izrael, Palestina, Jordánsko), přednáší 
prof. Ctirad Schejbal, Vysoká škola lo-
gistiky, Palackého 25, v 15.00 hod.
11. 12. Vysokohorská turistika v Nor-
sku, přednáší doc. Emil Gavlovský, 
Vysoká škola logistiky, Palackého 25, 
v 17.00 hod.

ST: Hudebně dramatické chvilky, pro 
děti 3–6 let, 17.00–17.45 hod.
ČT: Tělocvičení pro rodiče s dětmi od  
2 let, tělocvična ZŠ Želatovská, 17.00–
18.00 hod.
ČT: Klub přátel ekologie, hudby a příro-
dy pro mládež a dospělé, 18.30–19.30 
hod. 
PÁ: Montehrátky pro batolata, 9.00–
11.00 hod.
PÁ: Pohybové hry s míčem pro před-
školáky (děti od 4 let), tělocvična ZŠ 
Želatovská, 16.00–17.00 hod.
Veškeré informace na www.rodinka.cz 
nebo na tel. 777 821 943

Internet pro seniory vždy v pondělí 
od 9.00 do 13.00 hod.
19. 1. 2015  Začíná PC kurz pro začá-
tečníky – kurz se skládá ze sedmi lekcí, 
vždy v pondělí od 13.00 do 14.30 hod. 
v centru SONUS, Palackého 17. Cena 
kurzu je 450 Kč. 
22. 1. 2015 Začíná kurz Angličtina 
pro seniory – vždy ve čtvrtek od 10.15 
do 11.15 hod. Cena za hodinu 75 Kč. 
Na PC kurz a angličtinu je nutné se při-
hlásit: M. Krejčířová, tel. 777 729 521 
nebo 581 209 298.

DuHA KLub DLAžKA

5.–7. 12. Víkend v Ledovém království, 
pro děti v Klubu Dlažka Přerov
20. 12. Předvánoční odpoledne her 
v Klubu Dlažka Přerov, 14–17 hod.
20. 12. Country Vánoce s Freďáky a Fol-
kovou mízou v Klubu Teplo, 20 hod.
22. 12. Předvánoční hrátky v Klubu 
Dlažka a okolí pro děti, 9–15 hod.
23. 12. Předvánoční hrátky v Klubu 
Dlažka a okolí pro děti, 9–15 hod.
23. 12. Vánoční šachový turnaj v Klubu 
Dlažka, 14 hod.
31. 12. Silvestrovský dlažkařský výšlap 
pro malé i velké, 9–14 hod.
2. 1. 2015 Ponovoroční hrátky v Klubu 
Dlažka pro děti

www.bazenprerov.cz PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – prosinec 2014, změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára,
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–13
6.15–7.30

9–13
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 14–20
6.15–7.30

11–21
6.15–7.30

11–20
18–21

ženy
14–21

Středa
12–13
14–20

6.15–7.30
11–21

6.15–7.30
11–20

aquaaerobik 
19–20

15–21
muži
13–21

Čtvrtek
13–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20
18–21

ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–18
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

aquaaerobik 16–17
10–18

společná
10–18

VÝJIMKY (jak se plave ve vyznačený den):

sobota 13. 12.
11.30–17
18.30–20

11.30–17
18.30–20

11.30–17
18.30–20

společná
10–20

sobota a neděle
20–21. 12.

10–20
10–18

10–20
17.30–19

10–20
společná

10–20

pondělí
22. 12 a 29. 12.

10–20
16–18.30

10–20
16–18.30

14–20
v párech

14–20

úterý
23. 12. a 30. 12.

10–20 10–20
10–20

16–18.30
ženy

14–20
středa
24. 12. a 31. 12.

10–14 10–14
10–14

16–18.30
společná

10–14

čtvrtek 25. 12. 13–20 13–20 13–20
společná

13–20

pátek 26. 12. 10–20 10–20 13–20
společná

13–20
sobota a neděle
27. 12 a 28. 12.

10–20 10–20 10–20
společná

10–20
čtvrtek 1. 1. 2015 ZAVŘENO

pátek 2. 1. 2015 10–20 10–20 14–20
muži
14–20

sobota 3. 1. 2015 10–20 10–20 10–20
společná

10–20

neděle 4. 1. 2015 10–18 10–18 10–18
společná

10–18

SVČ ATLAS A bIOS

1.–5. 12. Vánoční salon – tradiční akce 
v Atlasu pro MŠ, ZŠ a veřejnost, sku-
piny se musejí objednat předem. Denně 
od 8.30 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 
hod. V pátek jen dopoledne. 
4. 12. Čertoviny – zábavný podvečer 
pro děti, které se chtějí tak trochu bát 
(BIOS)
11. 12. Předvánoční výprava za zvířátky 
do útulku, přihlášky předem do 5. 12. 
do 12.00 hod. (BIOS)
12. 12. Ukončení výtvarné soutěže Na-
rodil se Ježíšek (ATLAS)
15. 12. Vystoupení na náměstí TGM 
v rámci akce ,,Vánoční hvězdičky“ – 
taneční škola, Přerovský dětský sbor 
Přerováček a Smíšek, tělovýchova 
15.–18. 12. Vánoční výstava v Měst-
ském domě, vždy od 9.30 do 17.30 hod., 
ve čtvrtek do 15.30 hod.
17. 12. Vánoční koncert dětí ze zájmo-
vých kroužků v přerovském Klubu Tep-
lo na Horním náměstí

DuHA KLub RODInKA

12. 12. Andělská nadílka, v tělocvičně 
ZŠ Želatovská, 16.00 hod.
PRAVIDeLné AKCe 
PO: Tvořivý kroužek pro děti od 4 let, 
16.00–18.00 hod.
ÚT: Orientální tanec pro malé slečny 
od 4 let, 16.00–17.00 hod.
ÚT: Eldovy hry pro mládež od 13 let 
(impro, geocashing, stolní hry, Dračí 
doupě...), 17.00–19.00 hod.
ST: Hravá angličtina, pro děti 3–6 let, 
16.00–16.45 hod.
ST: Cvičení pro nejmenší, děti 3–15 
měsíců, 14.15–15.45 hod.

JARMARK A VÁnOČnÍ PŘÍbĚH

17. 12. v 16 hodin se opět otevřou brá-
ny „Vánočního městečka“ ve dvoře ZŠ  
J. A. Komenského v Předmostí. Děti 
rozbalí krámky se svým vánočním zbo-

ADVenTnÍ KOnCeRTy
enTuzIASTŮ

29. 11. Veselíčko – kulturní dům v Tup-
ci, v 16.30 hod. 
5. 12. Obecní dům Osek nad B., 
v 17.00 hod.
14. 12. Radslavice, kulturní dům, 
v 16.00 hod.
14. 12. Přerov, BIOS, Bezručova ul., 
v 18.00 hod.
19. 12. Žeravice, obecní úřad, 
v 18.30 hod.
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Prodejní výstava obrazů plzeňské malířky Petry Šmídové začí-

ná Mezi Světy od 1. prosince. Petra Šmídová je původní profesí 

strojní technoložka, malování obrazů je pro ni koníčkem a vě-

nuje se mu teprve druhým rokem. Ve volném čase pracuje také 

s energií a křišťály. Své obrazy vystavovala v Německu, v Plzni 

a v Zelené Hoře. Inspiraci hledá v duchovní oblasti, jejími tématy 

jsou duchovní bytosti, andělé a přírodní bytosti, obrazy vychází 

z jejího nitra. Jako techniku používá převážně akryl. 

Na křídlech andělů – je název prosincové výstavy 

na Trafačce. K vidění tam jsou andělé a světlonoši z ke-

ramické hlíny z dílny Zuzany Strakové, Andrey Karasové, 

Štěpánky Trbuškové a Hany Krejčí. Sklo zastupují ba-

revné vitráže andělů na zavěšení do okna nebo na stěnu 

autorky Martiny Matochové z Valašského Meziříčí. Ta je vyrábí takzvanou tiffany 

technikou. Textilní anděly tvoří zase Dagmar Mráčková, z její autorské dílny jsou 

i panenky, koníci, medvídci a další hračky, ale také ubrusy a zástěry, které sama 

nejen šije, ale také maluje. 

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

traFaČKa – KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV,  
TEl. 608 408 295

Až do 10. ledna v Galerii města Přerova vystavuje fo-

tograf a videograf Petr Žůrek snímky v rámci projektu 

57 dní na cestě kolem světa. Návštěvníci si mohou pro-

hlédnout jeho krajinné záběry, detaily divokých zvířat, 

architekturu, výtvarné imprese z Jihoafrické republiky, 

Hongkongu, Austrálie, Nového Zélandu či Havaje. Čtyři desítky velkoformáto-

vých fotografií jsou doplněny texty autora. Galerie nově zavedla i vánoční prodej 

uměleckých děl – keramiky, hedvábných šátků, šperků nebo grafik starého Přerova. 

Před galerií v mostním oblouku je také k vidění nasvícený vyřezávaný betlém, ten 

je přístupný i na Štědrý den a o vánočních svátcích denně od 9 do 17 hodin. 

V prosinci v Pasáži pokračuje souborná prodejní výstava obrazů, 

grafiky, keramiky, originálního porcelánu i tradičních vánočních 

perličkových ozdob. Návštěvníky jistě zaujme porcelánová tvorba 

Radky Linhartové, která nejčastěji vytváří díla na pomezí designu 

a užitého umění. Její výrobky jsou nejen praktické, ale zároveň oplý-

vají něžnou krásou. Každý výrobek autorka ručně domalovává a dotváří o jemné, 

hravé a barevné detaily. Radka Linhartová se věnuje tvorbě porcelánu již téměř 

dvacet let a její oblíbenou technikou je proplétání keramického vlákna.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

1.–3.  12.  v  17 .00  tuČňÁci 
z MaDagaSKaru 3D
1.–2. 12. ve 20.00 zMizelÁ 
3. 12. ve 20.00 MaMi! KLUB
4.–5. 12. v 17.00 hunger gaMeS: Síla 
vzDOru 1. část
4.–5. 12. ve 20.00 pOhÁDKÁŘ 
6.–7. 12. v 17.30 železnÁ SrDce
6.–7. 12. ve 20.00 interStellar
8.–9. 12.  v  17.00 tuČňÁci 
z MaDagaSKaru 3D
8.–9. 12. ve 20.00 ŠéFOvé na zabi-
tí 2
10. 12. hObit MaratOn
10. 12. v 17.00 hObit: neOČeKÁvanÁ 
ceSta 3D, dabing, 164 min.
10. 12. ve 20.00 hObit: ŠMaKOva Dra-
Čí pOuŠť 3D, dabing, 170 min.
11. 12. v 00.01 hObit: bitva pěti ar-
MÁD 3D, dabing, 132 min.
11.–12. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti 
arMÁD 3D, dabing 
11.–12. 12. ve 20.00 hObit: bitva pěti 
arMÁD 3D, dabing
13. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti ar-
MÁD 3D 
13. 12. ve 20.00 pOhÁDKÁŘ
14. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti ar-
MÁD 2D
14. 12. ve 20.00 lepŠí teď než niKDy 
15.–16. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti 
arMÁD 2D, dabing
15.–16. 12. ve 20.00 raluca
17. 12. v 17.30 a ve 20.00 anDělé vŠeD-
níhO Dne, BIOsenior
18.–20. 12. v 17.30 nOc v Muzeu: 
tajeMStví hrObKy, republiková 
premiéra

18.–21. 12. ve 20.00 nOc v Muzeu: 
tajeMStví hrObKy
21.–23. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti 
arMÁD 3D, dabing
22.–23. 12. ve 20.00 cO jSMe KOMu 
uDělali 
24. 12. KinO nehraje 
25.–26. 12. v 17.00 exODuS: bOhOvé 
a KrÁlOvé 3D, republiková premié-
ra, dabing
25.–26. 12. ve 20.00 hODinOvý Man-
žel, republiková premiéra
27.–28. 12. v 17.30 hODinOvý Man-
žel
27. 12. ve 20.00 exODuS: bOhOvé 
a KrÁlOvé 3D, dabing
28. 12. ve 20.00 exODuS: bOhOvé 
a KrÁlOvé 3D
29.–30. 12. v 17.00 SněhOvÁ KrÁ-
lOvna, 3D 
29.–30. 12. ve 20.00 hODinOvý Man-
žel 
31. 12. v 17.00 hObit: bitva pěti ar-
MÁD 3D, dabing

bijÁSeK
7. 12. v 15.00 tuČňÁci z MaDagaSKaru 
2D 
14. 12. v 15.00 tuČňÁci z MaDagaSKaru 
3D
21. 12. v 15.00 SněhOvÁ KrÁlOvna 
3D
28. 12. v 15.00 paDDingtOn 
31. 12. v 15.00 tuČňÁci z MaDagaSKaru 
3D

zMěna prOgraMu vyhrazena
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