
Víte, jak voní Vánoce? Samozřejmě že jehličím, cukrovím a nejrůznějším kořením. A právě všechny tyto vůně mohou s předsti-

hem nasát návštěvníci Vánoc na zámku. Jedinečná výstava, která se uskuteční hned ve dvou výstavních sálech, začíná o první 

adventní neděli 29. listopadu v 17.45 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout ukázky štědrovečerních tabulí s tradičním kaprem 

i jihočeským kubou, šest ozdobených jedlí a unikátní vyřezávaný Zbořilův betlém se 127 figurami z lipového dřeva. „Letos jsme 

se na vánoční výstavě zaměřili hlavně na stolování, vaření a pečení. Pro děti, ale i dospělé zájemce máme připravený kvíz, kdy 

čichem mohou rozpoznávat několik druhů koření a bylinek, které jsou spojeny s Vánocemi,“ přiblížila jednu část výstavy její 

kurátorka Šárka Krákorová Pajůrková. Po loňském úspěchu nebudou chybět ani foukané a ručně zdobené baňky z výrobního 

družstva Slezská tvorba Opava. „Jejich křehký artikl znají všude ve světě, hlavně ve Spojených státech, Velké Británii, Francii 

a Německu. Nám se poštěstilo zapůjčit několik barevných kolekcí, které návštěvníci uvidí na stromcích,“ doplnila další kurátor-

ka výstavy Hana Holásková. Foukané baňky, ale i figurky si budou moci zájemci zakoupit přímo v rámci výstavy na zámku. Více 

na straně 12. Foto Ingrid Lounová (ILO)
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Vánoce na zámku začínají prvním adventem

Jednání zastupitelstva
Naposledy v letošním roce se sejdou 
zastupitelé města Přerova v pondělí 14.  
prosince v 16 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos prostřednictvím 
kamer Televize Přerov mohou zájemci 
sledovat na webových stránkách města 
www.prerov.eu a v TV Přerov.

Bary, kde v minulosti byly desítky 
výherních automatů, zejí prázdnotou. 
Ve výlohách často opuštěných pod-
niků se už během roku objevovaly 
cedule s jasným vzkazem – k pro-
nájmu. Od 1. ledna totiž v Přerově 
vstupuje v platnost nová vyhláška, 
která na území Přerova zakazuje vý-
herní automaty. Překvapivě shodně 
o tom rozhodli v dubnu roku 2014 
přerovští zastupitelé.
Cílem nové vyhlášky je ochránit 
od her na automatech sociálně slabé 
nebo snadno ovlivnitelné osoby. Byla 
to totiž často právě závislost na her-
ních automatech, která v mnoha pří-

padech stála u zrodu patologického 
hráčství a zavinila mnoho osobních 
krachů. Na území Přerova se v minu-
losti nacházelo až pět desítek podni-
ků s automaty. Nejdříve zastupitelé 
prosadili, že hazard zmizel z okolí 
škol, přesto se ještě loni v Přerově 
nacházely čtyři desítky míst, kam 
se stahovali hazardní hráči.
K největším odpůrcům hazardu pat-
řili v Přerově zastupitelé ze Společně 
pro Přerov a KSČM. Loni před ko-
munálními volbami našli zastupitelé 
shodu napříč politickým spektrem 
a schválili vyhlášku, jež dala stop 
hazardu. „Úplný zákaz ale problém 

neřeší, jen ho přesouvá z jednoho 
místa na druhé. Zakládá tak na pro-
blém černých heren jako každá jiná 
prohibice,“ zmínil zastupitel Josef 
Nekl (KSČM). Zároveň vyjádřil 
obavy, že kvízomaty, které povoluje 
Ministerstvo financí bez možnosti re-
gulace obcí, budou pro provozovatele 
v mnoha místech náhradním řešením. 
„Mám informaci, že některá města 
se budou v omezeném rozsahu k po-
volení výherních automatů vracet. 
Ukazuje se, že 63 % odvodů z daní 
za hrací automaty oslabí rozpočet 
města o zdroje na podporu sportu, 
kultury a volnočasových aktivit,“ 

doplnil Nekl. Jako krok k ozdravě-
ní města vnímá zákaz hazardu radní 
Jiří Kohout (SpP), který má zároveň 
ve své gesci prevenci kriminality. 
„Pro chod města je to určitě pozi-
tivní informace. Máme spoustu pro-
blémových sociálně vyloučených 
lokalit a není žádným tajemstvím, 
že v hernách často končily sociální 
dávky lidí, kteří v nich žijí,“ zmínil 
Kohout. Primátor Přerova Vladimír 
Puchalský považuje názory některých 
kritiků, kteří tvrdí, že kvůli zrušení 
hazardu budou chybět peníze na spor-
tovní a volnočasové aktivity, za ne-
korektní. „Počkáme si na příští rok 
na důsledky sociální a ekonomické 
a pak teprve můžeme hodnotit,“ uza-
vřel primátor Puchalský.  (ILO)

Hazard v Přerově od ledna končí

Cenu města získají 
tři kolektivy
Zastupitelé jednohlasně rozhod-
li, že udělí za letošní rok tři Ceny 
města Přerova – medaile J. A. 
Komenského. Na návrh zastupite-
le Bohuslava Přidala (ČSSD) tak 
na listopadovém zasedání všichni 
zastupitelé změnili původní postoj, 
že se za letošní rok v Přerově žádné 
ceny předávat nebudou. Medaile ob-
drží tři kolektivy – Loutkové divadlo 
Sokola Přerov, pěvecké sdružení 
Vokál a Základní umělecká škola 
Bedřicha Kozánka. „Ocenění předá-
me v rámci zahájení oslav k 760. vý-
ročí povýšení Přerova na královské 
město, které se uskuteční 24. ledna,“ 
upřesnil Přidal. Poté bude následo-
vat koncert Moravské filharmonie 
v Městském domě.  (ILO)
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Soutěž o logo Přerova byla 
zrušena a znovu vyhlášena
Přerovští radní zrušili soutěž, kterou 
vyhlásili 1. října a jejímž prostřednic-
tvím hledali logo, které by charak-
terizovalo město Přerov. V průběhu 
soutěže totiž úředníci narazili na ne-
srovnalost ve způsobu odevzdání ná-
vrhů, a aby soutěž nemohl nikdo zpo-
chybnit, padlo rozhodnutí, že se zruší 
a v pondělí 16. listopadu byla oficiálně 
vyhlášena nová soutěž. Hledání loga je 
součástí jednotného vizuálního stylu, 
který Přerov bude mít poprvé ve své 
historii. Autor vítězného návrhu obdrží 
100 tisíc korun, soutěžící na druhém 
místě dostane 40 tisíc a třetí nejúspěš-
nější účastník si připíše na své konto 
30 tisíc korun. S vítězem bude sepsá-
na smlouva na vytvoření kompletního 
grafického manuálu, který přijde ma-
ximálně na 200 tisíc korun. 

U náměstí Svobody je 
jednosměrka
Silnice vedoucí podél přerovského 
náměstí Svobody je od 18. listopadu 
jednosměrná. Právě tato komunikace 
byla častým terčem kritiky řidičů, kte-
ří příliš úzkou silnicí nemohli plynule 
projíždět, protože v obou směrech 
navíc parkovala auta. Zaparkované 
vozy byly zase často poničeny neohle-
duplnými motoristy, kteří se nezvládli 
vyhnout protijedoucímu vozu. Projet 
tuto část náměstí na kole bylo také 

velmi riskantní. Od konce listopadu 
se v této lokalitě od křižovatky s uli-
cí Jungmannovou až po křižovatku 
s ulicí Čechovou dočkají svého pruhu 
právě i cyklisté.

Ze zahrad škol a školek se 
vykácí pětatřicet stromů
Stromy, které jsou ve špatné zdravot-
ní kondici a mohly by ublížit dětem, 
zmizí ještě letos ze zahrad a areálů 
přerovských škol a školek. Postupně 
půjde k zemi 35 dřevin, u dalších šesti 
desítek stromů bude proveden bez-
pečnostní ořez. Odborníci posuzo-
vali zdravotní stav dřevin, které se 
nacházejí na pozemcích sedmnácti 
mateřských a osmi základních škol. 
„Vypracovali jsme fotodokumentaci 
stromů a seznámili s výsledky našeho 
šetření ředitele škol a školek. Stromy, 
které nesplňují podmínky provozní 
bezpečnosti, budou pokáceny do kon-
ce roku,“ uvedla Hedvika Hubáčková 
z přerovského magistrátu, která má 
na starosti zeleň města. Stromy, kte-
ré nesplňují podmínky provozní bez-
pečnosti, budou pokáceny do konce 
roku. 
„Na kácení a ořezy jsme z rozpoč-
tu města vyčlenili 470 tisíc korun. 
Bezpečnost dětí je pro nás na prvním 
místě,“ zmínil náměstek primátora Petr 
Měřínský (ANO). Posuzovat zdravotní 
stav dřevin budou odborníci i v příštím 
roce.  (RED)

V souvislosti s novelou zákona o ob-
čanských průkazech a zákona o ces-
tovních dokladech, která by měla 
nabýt účinnosti 1. ledna 2016, je 
plánována odstávka informačních 
systémů.
„V době od 28. do 31. prosince ne-
bude možné na Magistrátu města 
Přerova ani na žádném jiném obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností v rámci celé České republiky 
podat žádost o vydání občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji. 
Týká se to i žádosti o vydání ces-
tovního pasu se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometric-

kými údaji,“ uvedla Jitka Kočicová 
z přerovského magistrátu. Nebude 
ani možné si už vyhotovené občan-
ské průkazy nebo pasy převzít. Z to-
hoto důvodu je zablokován na uve-
denou dobu i objednávkový systém 
přes web města a nelze se na tyto 
dny objednat. 
Posledním dnem pro podání žádos-
ti či vyzvednutí uvedených dokladů 
je v tomto roce 23. prosinec, a to 
do 17 hodin.   (RED)

„Nákladní auta budou jezdit pod 
železničním podjezdem v Lýskách 
směrem na Prosenice, kde bude mezi 
Bečvou a Strhancem deponium vy-
těžené zeminy,“ informoval náměs-
tek přerovského primátora Pavel 
Košutek. Kvůli stavbě dálnice bude 
v Lýskách přesunuta autobusová za-
stávka, která bude umístěna v záli-
vu naproti pneuservisu. K zastáv-
ce, která byla za podjezdem, nevedl 
ani chodník a v případě tak rušného 
provozu by byla pro chodce dochůz-
ka na ni velmi nebezpečná. „V této 
chvíli stále jednáme se Skanskou, 
která musí zařídit přeložku autobu-
sové zastávky u Ředitelství silnic 
a dálnic, jedná se totiž o krajskou 
komunikaci, kterou má ve své správě 
kraj,“ vysvětlil Košutek. Podle jeho 
slov bude zpočátku provoz v těchto 
místech velmi rušný, na stavbě bude 
několik desítek nákladních automo-

Dálnice vytyčena, výstavba úseku Přerov–Lipník právě začíná
Výstavba dálnice D1 
na 14kilometrovém úseku 
Přerov–Lipník právě začíná. 
Ještě do konce ledna odve-
zou nákladní auta z pláno-
vané stavby 85 tisíc kubíků 
zeminy, do konce února to 
bude dalších 25 tisíc kubí-
ků. Obrnit trpělivostí se bu-
dou muset hlavně obyvate-
lé Lýsek, kde bude během 
prvních měsíců velmi rušný 
provoz.

Ze stavby dálnice Přerov–Lipník nákladní auta odvezou na deponium v Prosenicích 110 tisíc kubíků zeminy.

 Foto: Ingrid Lounová

Doklady si na magistrátu můžete 
vyřídit jen do 23. prosince

bilů, které budou jezdit ve dvoumi-
nutových intervalech.
Výstavba D1 v délce 14,3 km bude 
dokončena v roce 2018. Součástí stav-
by bude 24 nových mostů, přičemž 
na hlavní trase bude deset mostů, zbý-
vající budou vystavěny na vedlejších 
komunikacích. Protihluková stěna 
bude na úseku Přerov–Lipník v cel-
kové délce 5,3 kilometru. Zkušební 
provoz na dálnici začne v roce 2018. 
Cena stavby je vyčíslena na čtyři mi-
liardy 970 milionů korun.   (ILO)

Ve čtvrtek 31. prosince bude ma-
gistrát uzavřen. Další úřední den je 
v pondělí 4. ledna 2016.
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Přerov očima úklidových čet
Jak jsou na tom Přerované? Uklízejí 
po sobě dostatečně?

Petr Ventruba
S vysavačem sbí-
rám psí exkrementy 
a práce mám pořád 
dost. Je dobře, že 

jsme na to dva. V Předmostí to bý-
valo nejhorší, ale místní majitelé psů 
se polepšili, už to není taková hrůza 
jako před třemi lety. Nejvzornější jsou 
pejskaři ve Dvořákově ulici a Bohu-
slava Němce, tam bývá vysbíráno.

Lenka  
Krečmerová
Sbírám odpadky 
ve Škodově, Koje-
tínské a Husově uli-

ci – zkrátka kolem nádraží – a bývá 
jich tam hodně. Nejvíce vždycky 
po víkendu – papíry, flašky, špačky 
od cigaret jsou všude.

Josef Lon
Už jedenáctým 
rokem svážíme 
po Přerově obsah 
odpadkových košů 
a musím říct, že lidé 

jsou nepořádní a hodně pohodlní. 
Do malých odpadkových košů vhazují 
domovní odpad, obchodníci tam nosí 
své smetí, a proto jsou koše často 
plné a odpadky se válejí v okolí.

Naděžda  
Mikšíková
Uklízím střed města, 
a že by byli lidé po-
řádnější než dřív, to 
se říct nedá. Odpad-

ky jsou všude, na trávnících, v par-
cích u laviček, nepořádek po sobě 
nechávají i děti a studenti a hodně 
práce máme okolo hladových oken. 
Nejhorší to bývá v pondělí, to je v uli-
cích tak dvojnásobek smetí.

Jan Hulvák
Deset let jezdím 
s popelářským au-
tem. Nejvíce nám 
ztěžují práci lidé, 
kteří vybírají od-

padky z kontejnerů a nechávají tam 
nepořádek a taky obyvatelé města, 
kteří ke kontejnerům odkládají to, 
co jim doma překáží. 

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

Přílišná pohodlnost, jak jinak nazvat 
nešvary lidí, se kterými se v poslední 
době dennodenně setkávají pracov-
níci technických služeb. „Odpadky 
z domácností lidé často vhazují 
do malých odpadkových košů. Ty 
se brzy naplní a není v nich místo pro 
odhození třeba papíru po svačině,“ 
zmínil Ivo Sadílek z Technických 
služeb města Přerova. Dalším nedo-
statkem, který si možná lidé ani ne- 
uvědomují je, že vyhazované krabice 
nerozkládají a PET láhve nesešla-
pávají. Kontejnery na tříděný odpad 
jsou tak brzy zaplněné. „Plasty už 
vozíme dvakrát týdně. Papír zatím 
jen jedenkrát, ale často se velké kra-
bice a kartony válejí u kontejnerů, 
vítr to rozfouká po okolí a lidé si 
potom stěžují na nepořádek,“ dopl-
nil Vladimír Antl, který má v tech-
nických službách na starosti právě 
odpady. Nejvíce ale prodražuje svoz 
odpadu vyhozený nábytek, matrace 
a elektrospotřebiče, které tam nepa-
tří. „Denně ze stanovišť kontejnerů 
odvážíme několik avií s nábytkem 
a různým harampádím. Často to bý-
vají vybouraná celá bytová jádra, 
někdy to tam odkládají i stavební 
firmy. Zvyšují se tím náklady na svoz 
odpadu a doplácíme na to všichni,“ 
vysvětlil Ivo Sadílek. 
Technické služby přitom loni otevřely 
v bývalých Želatovských kasárnách 
další separační dvůr, kam mohou 
obyvatelé Přerova odkládat téměř vše 
nepotřebné zdarma. „Máme otevře-
no sedm dní v týdnu, a přesto v ulici 
Generála Janouška, která je od sběr-
ného dvora snad jen půl kilometru, 
vznikají u kontejnerů černé skládky,“ 
postěžoval si Sadílek. 
Na nekázeň některých lidí nebo ne-
pořádek poukazují i sami obyvatelé 
města. „Často nám telefonují a žádají 
uklizení rozházených kartonů nebo 
odpadkových košů kolem jejich byd-
liště, nebo si stěžují na neposečenou 
trávu. V listopadu nám zase volají, že 
mají před domem hodně spadaného 

listí. Vše uklízíme, ale nemůžeme 
být všude. Jen výjimečně se stane, že 
nám někdo zatelefonuje a poděkuje 
za dobře odvedenou práci,“ připus-
til Sadílek.
Spadané listí v ulicích města sbírají 
s příchodem podzimu travní sekač-
ky. „Denně sesbíráme až 4,5 tuny 
listí, které odvážíme do kompostár-
ny v Žeravicích,“ informoval Ivan 
Macháček, vedoucí provozu zeleně. 
Stejně tak na přelomu roku končí 
vánoční stromky, které se nejdříve 
štěpkují a poté odvážejí do kom-
postárny. 
Zvýšený úklid centra města během 
adventu a silvestra pracovníky tech-
nických služeb příliš nezatěžuje. 
„Během dne na náměstí TGM častěji 
vyměňujeme pytle u odpadkových 
nádob, někdy i během kulturních 
akcí a brzy ráno vše uklidí ranní smě-
na. To patří k Vánocům a ke koloritu 
města,“ dodal Sadílek. 
Více práce jim ale přidávají lidé, kte-
ří nakupují rychlé občerstvení u tak 
zvaných hladových oken, která mají 
otevřeno do ranních hodin. „Kolem 
laviček na náměstí a ve Wilsonově 
ulici se pak válejí odpadky a špinavé 

a umaštěné bývají i lavičky,“ zmí-
nil Sadílek. Pracovníci technických 
služeb se také velmi často setkávají 
s vandalismem – ať už jsou to vysypa-
né nebo rozkopané odpadkové koše. 
„Vandalové nám v parku u majáku 
před měsícem zapálili dva odpadkové 
koše, zakoupení nového přijde na 900 
korun,“ vyčíslil Sadílek.
Osádky popelářských vozů si zase 
stěžují na špatně zaparkovaná auta, 
která jim ztěžují přístup ke kontejne-
rům. „Aby chlapi vyvezli kontejnery, 
musí se na stejné místo vracet zno-
vu, dokud jim tam nepřekáží auto,“ 
zmínil Antl. 
Mírně se v Přerově polepšili majitelé 
psů v uklízení výkalů. „V některých 
částech města na exkrementy téměř 
nenarazíte. Lidé si sebe víc všíma-
jí a navzájem se hlídají. Byl jsem 
svědkem toho, když pán volal z okna 
na pejskaře, ať si po svém mazlíč-
kovi uklidí,“ uvedl svou zkušenost 
Petr Ventruba, který s vysavačem 
po městě sbírá psí hromádky. Existují 
ale i opačné případy, kdy majitelé 
psů mylně argumentují, že oni sbírat 
exkrementy nebudou, protože městu 
platí poplatky za psy.  (ILO)

Poslední měsíc v roce je každá domácnost ve znamení zvýšeného úklidu. Z bytů 
mizí vše, co se už nehodí nebo co doma dosloužilo. Kontejnery ve městě pak býva-
jí často přeplněné. A zatímco v domácnostech se to blyští pod náporem leštěnek, 
na chodnících našlapujeme po žvýkačkách a nedopalcích, tu a tam narazíme na sáč-
ky od bonbonů, kartony od levného vína nebo psí exkrementy. Jak vnímají situaci 
v Přerově lidé, kteří denně uklízejí v ulicích města – na to jsme se zeptali těch nejpo-
volanějších – pracovníků Technických služeb města Přerova.

Nejčastěji popelářům komplikují práci lidé, kteří odkládají odpadky mimo kontejnery, 

a špatně zaparkovaná auta.  Foto: Ingrid Lounová



Komu je domácí hospic určený? 
Kolik máte v současné době klientů 
a kolik pracovníků? 
Domácí hospicovou péči poskytujeme 
nemocným v konečném stadiu one-
mocnění, kdy byly vyčerpány všechny 
možnosti léčby vedoucí k uzdravení, 
nebo se nemocný rozhodl sám nepo-
kračovat v léčbě. V současné době 
máme jednu klientku. Někdy máme 
v měsíci i tři klienty a pak třeba dva 
měsíce nikoho. Tým domácí hospico-
vé péče tvoří sedm zdravotních sester, 
dvě pečovatelky, dvě sociální pracov-
nice, psycholog, duchovní, pastorač-
ní asistent a do týmu ještě sháníme 
dobrovolníky.

Jak finančně náročná je tato služba?
Domácí zdravotní péče je hrazena 
zdravotními pojišťovnami. Velmi 
podstatná je aktivní spolupráce 
s praktickým lékařem nemocného, 
jen on má možnost ordinovat posky-
tování zdravotní péče v domácím pro-
středí klienta, a to jak péči zdravot-
ních sester, tak péči lékaře specialisty 
v paliativní medicíně. Lékař specia-
lista konzultuje změny zdravotního 
stavu nemocného se zdravotní sestrou 
domácí hospicové péče. 
Pečovatelská služba je hrazena dle ak-
tuálního ceníku Charity, tyto ceny jsou 
pouze částečnou úhradou skutečných 
nákladů za poskytnutou službu.
Sociální pracovník, duchovní, pas-
torační asistent a dobrovolníci po-
skytují služby zdarma.
V rodině nemocného by měla být 
alespoň jedna osoba připravená pře-
vzít odpovědnost za každodenní péči 
o nemocného. Rodina a nemocný mo-
hou své rozhodnutí o péči v domácím 
prostředí kdykoli změnit a podat žá-
dost o přijetí do lůžkového hospice či 
jiného zdravotnického zařízení.

Jak vnímají vaši péči a pomoc pří-
buzní umírajících klientů?
Ti, kteří chtějí svému blízkému umož-
nit zůstat v těch posledních chvílích 
doma, se na nás obracejí s obavami, 
že to nezvládnou a my jim zajišťujeme 
nejen profesionální pomoc, ale také 
psychickou podporu a radu. Za to jsou 
moc vděční a ze všech sil s námi spolu-
pracují. Péči poskytujeme s respektem 
k potřebám nemocného a jeho blízkým. 
Splňujeme mnoha lidem jejich přání – 
strávit poslední chvíle života mezi svý-

mi blízkými. Chceme poskytovat péči 
umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, 
strachem, úzkostmi a osamocením. 
Usilujeme o zachování jejich lidské 
důstojnosti. Součástí služby je i pod-
pora a pomoc rodině a blízkým. 

Letos bude pod vánočním stromem 
kasička, jejíž výtěžek poslouží právě 
pro domácí hospicovou péči. Jaké 
zařízení či pomůcky byste ještě po-
třebovali?
Rádi bychom zakoupili infuzní pum-
pu, injekční dávkovač, mobilní spr-
chovou vanu, antidekubitní matraci, 
infuzní stojan a další pomůcky, které 
nám usnadní péči o těžce nemocné 
klienty.

Jak vnímá tuto službu veřejnost, 
jaký máte ohlas?
Smrt je již delší dobu ve společnosti 
tabu, nevědomost a strach brání lidem 
přijmout smrt jako nedílnou součást 
života. V poslední době byl ovšem 
zaznamenán zvýšený zájem o umí-
rání doma, což přispělo spolu s myš-
lenkou pomoci umírajícím lidem 
ke vzniku Domácí hospicové péče. 
Ta vychází především z křesťanské 
lásky, úcty k člověku jako neopako-
vatelné lidské bytosti. Doprovázení 
na poslední cestě v domácím prostře-
dí a přítomnost blízkých dává šanci 
k povzbuzení, odpuštění, projevu 
lásky a důstojnému odchodu.  (ILO)

04 aktuálně z přerova

Přerovská charita zajišťuje domácí hospicovou péči

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 
V PŘEDMOSTÍ
Adventní atmosféra zavládne 
ve středu 16. prosince i v ZŠ J. A. 
Komenského v Předmostí. V odpo-
ledních hodinách otevře své brány 
vánoční městečko na školním dvoře. 
Návštěvníci jarmarku se mohou těšit 
na vánoční výrobky i občerstvení, kte-
ré vyráběly samy děti. Dominantou 
bude ručně vyřezávaný betlém z dílny 
školy. Kulturní program bude probí-
hat v tělocvičně.

VÁNOČNÍ KONCERTY – 
ENTUZIASTÉ
12. 12. KD Radslavice, v 17.00 hodin
13. 12. Přerov, Horní náměstí,  
v 16 hodin 
13. 12. Lazníky – kaplička, v 18 hod. 
19. 12. KD Žeravice, v 19.30 hod. 
20. 12. Prosenice – kostel sv. Jana 
Křtitele, v 15.30 hodin 
20. 12. Přerov – evangelický kostel, 
v 18 hodin 
26. 12. Rokytnice – kostel sv. Jakuba 
Většího, v 16.30 hodin

Povídání o umírání je vždy smutné téma. Ale i smrt 
patří k životu. Pracovníci přerovské charity od září 
zajišťují domácí hospicovou péči i v Přerově a v jeho 
místních částech. Inspirovalo je město Kyjov, kde tato 
služba funguje už několik let. Na otázky spojené s péčí 
o umírajícího člověka v jeho domácím prostředí nám 
odpověděla vrchní sestra Lenka Sekalová z přerovské 
charitní ošetřovatelské služby.

Vrchní sestra Lenka Sekalová z přerovské charitní ošetřovatelské služby patří do týmu 

domácí hospicové péče.  Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A151012936

PSP Machinery s. r. o.
Společnost vycházející z tradice strojírenství na Přerovsku

PSP Machinery s. r. o. sídlí v areálu bývalých Přerovských 
strojíren. Je zaměřena a vybavena na výrobu těžkých a středně 
těžkých strojírenských zařízení a komponent pro využití 
v různých průmyslových odvětvích.
Disponuje 2 výrobními halami o výměře 41 600 m2. Je jedním 
z technologicky nejlépe vybavených výrobních závodů v oblasti 
těžkého průmyslu s ojedinělým strojním vybavením.

Více informací: 
www.pspeng.cz
Kontakt: 
personalni@pspeng.cz 

HleDáMe
m  SVáŘeČe se státní zkouškou 

pro metodu 135
m HORIZONTKáŘe
m KARUSeláŘe
m STROJNÍ ZáMeČNÍKY

NAbÍZÍMe
m  odpovídající finanční 

ohodnocení 
m  flexibilní zaměstnanecké 

výhody
m  5 týdnů dovolené
m  dotované jazykové kurzy
m  možnost stravování v areálu
m  zdravotní péči
m  sociální program 
m  zaměstnanecké akce



05Aktuálně z PřerovA

Inzerce A151001711

Druhým rokem probíhá oprava kap-
le svatého Jiří na Horním náměstí. 
Nejstarší sakrální stavba v Přerově 
byla ve špatném stavu. V loňském 
roce získala kaple novou omítku, 
elektrické rozvody, odborníci také 
sanovali kamenné prvky včetně 
vstupního portálu, nově byly opra-
veny i krovy střechy. Letos se práce 
soustředí hlavně do interiéru kostela, 
v novém je i dvůr objektu. 
Díky stavebním pracím, které pro-
bíhají uvnitř kaple, se pustili do bá-
dání také archeologové. „S pomo-
cí detektoru kovů se nám podařilo 
v místě apsidy nalézt drobný zdobený 
zlatý prsten z období renesance. Je 
mírně oválný, což je důkazem, že 
byl nošený. Na vnitřním obvodu má 
vyryto osm písmen. Buď se může 
jednat o iniciály snoubenců, nebo 
počáteční písmena modlitby,“ zmínil 
archeolog Zdeněk Schenk z Muzea 
Komenského v Přerově. 
„Podle nejnovějších poznatků zís-
kaných na základě archeologického 
výzkumu pochází kaple až z konce 

15. století, z období pozdní gotiky. 
Původně se na jejím místě nacházel 
zděný suterén měšťanského domu ze 
14. století, který ale zanikl v obdo-
bí požárů během husitských válek,“ 
informoval Zdeněk Schenk. Do této 
doby se obecně předpokládal vznik 
této stavby ve 12. století, jak stá-
le uvádí některé informační zdro-
je. Nová kaple tak byla podle míně-
ní archeologů založena na sklonku 
15. století, a to právě do požářiště.
V letošním roce byly do krypty pod 
apsidou pietně uloženy kosterní po-
zůstatky pánů z Říčan. „Původní du-
bové rakve se už rozpadly a díky 
patnáctitisícové dotaci města jsme 
pořídili rakve nové a mohli jsme je-
jich ostatky důstojně uložit do hrob-
ky,“ vysvětlil děkan Pavel Hofírek 
z římskokatolické farnosti. V letoš-
ním roce byla ještě v kapli restau-
rována vitrážová okna, náhrobek 
a kropenka. „Také vstupní schody 
do kaple jsou opravené, částečně jsou 
zrestaurovány a zčásti je nahradily 
pískovcové repliky,“ upřesnila Alena 

Pizúrová z přerovského děkanátu 
římskokatolické církve. 
 „Celkové náklady na opravu 
této nemovité kulturní památ-
ky činí 1 milion 108 tisíc korun. 
Římskokatolická církev, která je 
investorem oprav, přispěla částkou 
597 tisíc korun, město pak 111 ti-
síci,“ informoval náměstek pře-

rovského primátora Pavel Košutek 
(ANO). Z Ministerstva kultury měs-
to navíc získalo dotaci na opravu 
této památky ve výši 400 tisíc ko-
run. „Rozpočtovým opatřením bu-
dou tyto prostředky převedeny pře-
rovské farnosti,“ upřesnil Košutek. 
V příštím roce by měla být oprava 
kaple dokončena.  (ILO)

Při opravách kaple objevili archeologové renesanční prsten

V listopadu stavební dělníci usadili před kaplí nové pískovcové schody, část schodů 

kameníci zrestaurovali.  Foto: Ingrid Lounová
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„V dobovém tisku – v Přerovském ob-
zoru – se psalo, že mnohé školy byly 
proměněny v kasárny, ve školách se 
vyučovalo jen polodenně. V nemocni-
cích v té době umíralo mnoho vojínů 
a mrtvé z válečné fronty přivážely 
do Přerova vlaky,“ popsal situaci před 
sto lety ředitel Státního okresního 
archivu v Přerově Jiří Lapáček. Ale 
i v této chmurné době se v Přerově 
konala mikulášská nadílka. „Nadílku 
pro chudé děti každoročně pořádal 
dobročinný spolek Vlasta. V tělocvič-
ně chlapecké školy v Komenského 
ulici (pozn. redakce: bývalá budova 
OHES) se tak i v neděli 28. listopadu 
konala nadílka, z níž si 228 dětí od-
neslo nové boty,“ zjistil v archivních 
materiálech Jiří Lapáček. Podružný 
spolek Červeného kříže zase připra-
vil vánoční nadílku pro vojáky v ne-
mocnici. V dobovém tisku se objevila 
výzva: „Očekává se, že hospodyň-
ky z města i venkova snesou, co bu-
dou moci, aby potěšily a obdarovaly 
statečné vojíny.“ Dárky a peněžité 
dary přijímala od přerovských občanů 
místopředsedkyně Červeného kříže 

Vilemína Havránková, která byla zá-
roveň i manželkou starosty.
Sirotčí spolek zase pamatoval na vdo-
vy po padlých vojácích. „Terezie 
Kozánková,  manželka  velkoob-
chodníka Karla Kozánka, darovala 
Sirotčímu spolku tisíc polévkových 
kostek značky Maggi. O tuto vzác-
nost se mohly vdovy přihlásit tři dny 
před Štědrým dnem na Horním ná-
městí,“ ocitoval z archivních doku-
mentů Lapáček.
Na Štědrý den uspořádal podružný 
spolek Červeného kříže v Městském 
domě vánoční nadílku pro nemocné 
a uzdravující se vojáky, slavnosti se 
zúčastnili i členové městské rady 
a vojenští hodnostáři, výjimečný 
okamžik podtrhla rakouská hymna 
v podání vojenské kapely. „Dárky 
pro vojíny byly rozloženy na stolech 
podél celého sálu a v popředí stál vá-
noční stromek, který zářil barevnými 
elektrickými žárovkami, což byla 
v tehdejší době opravdová zvlášnost,“ 
popsal Jiří Lapáček. 
Kázání na jedné z posledních mší 
v kostele svatého Vavřince v závěru 

roku 1915 bylo dojemné. Farář Ignác 
Zavřel kázal o hrozném zvonu války 
a radostném vyzvánění k službám 
božím s nadějí, že brzy bude uzavřen 
mír. Na ten si ovšem Přerované mu-
seli počkat dlouhé tři roky.
Přesto  se  v  poslední  den  v  roce 
v Městském domě uskutečnil pro-
gram pod taktovkou pěvecko-hudeb-
ního spolku Přerub. Jeho členům se 
navíc podařilo zajistit výtečného ba-
viče Helmicha. „Tento komik usmě-

vavé tváře, jež prozrazuje šelmovství 
každým coulem, ve svém bohatém 
a v nejvyšší míře humoristickém 
programu jistě veškeré posluchače 
rozdovádí,“ avizoval skvělou silves-
trovskou náladu ve válečných letech 
dobový tisk.   (ILO)

Vánoce před sto lety: milodary pro 
chudé děti, vdovy a vojáky v nemocnici
Jak vypadaly Vánoce v Přerově před sto lety? Psal se rok 1915 a česká země byla součástí habsburské monarchie, 
Evropa prožívala válečné útrapy a ne jinak tomu bylo i v Přerově, kam koncem roku 1915 dorazil i náhradní ba-
talion pěšího pluku č. 57 Tarnowského. V Přerově tak našlo dočasný azyl šest tisíc vojáků a mnoho vystěhovalců 
z Haliče, o předvánoční idyle však nemohla být řeč. 

Vánoční vzpomínka
Můj dědeček Antonín byl šprýmař 
a také trochu recesista. „Maruško, 
ať máme vánoční stromek čerstvý, 
odřežu pěkný kus až na Štědrý den 
odpoledne,“ sdělil dědeček babičce 
Marii. Na otázku, kde ho vezme, od-
pověděl zcela klidně: „Ve vinarském 
lese, přece.“ 
„A co kapr?“ provokovala babička. 
„Maruško, pěkně popořádku, nejprve 
stromek a pak kapr,“ odvětil děde-
ček. „Bože můj, to neskončí dobře,“ 
brblala si jen tak pro sebe babička. 
Děda se vytratil krátce po poledni, 
pilku pod paží, opíraje se o hůlku. 
Byl válečný veterán a uměl dokonale 
ovládat protézu. 
Kachlová kamna byla v kuchyni už 
dávno roztopená, pomalu se šeři-
lo, štědrovečerní náladu stále silněji 
prostupovala nervozita. Až předtucha 
špatného konce… Babička, prababič-
ka, maminka se strýcem, kteří tehdy 
byli ještě dětmi, ti všichni cítili tu ne-
jistotu až katastrofu. Jen kapr ve va-
ničce si spokojeně oddychoval. A stro-
meček byl stále v nedohlednu.
„Děti, je deset hodin, jdeme spát,“ 
rozhodla babička. „A bez dárků?“ 
ptaly se děti. „Ano, bez dárků! Ježíšek 
nebude,“ rozezleně odsekla babička. 
„To snad dělá tatínek schválně,“ vy-
křikli svorně a ukřivděně sourozenci. 
Po chvíli ale všechny probudil prud-
ký zvuk otevíraných dveří. Děda stál 
v chodbě a kryt obrovským vánočním 
stromem hlasitě vybízel: „Zdobte, 
vařte, jdu na kapra!“ A pak, že to ne-
jde jedno po druhém. A jak byl děda 
hrdý na zelený úlovek!
Sousedé už odcházeli na půlnoční 
do předmostského kostela a u babič-
ky a dědy od půlnoci do rána voněl 
„Štědrý večer“. Jakoby se nechume-
lilo. Přitom v prosinci roku 1927 bylo 
na polích a v lesích pěkně bílo.
Krásné Vánoce a včasný Štědrý ve-
čer Vám přeje

Vladimír Puchalský
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Náměstí t. G. masaryka
29. 11.  Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu, nám. TGM
 16.30 ADD Gospel
 17.00 rozsvícení stromu
 17.10–18.00 Jen tak II
5. 12. Mikulášská nadílka
 16.00  Nejen kreslení 

s Lubomírem Dostálem – 
salonek MD

 17.00  Taneční centrum 
Duckbeat, opékání špe-
káčků, umělecký kovář

 18.00  Příchod Mikuláše s dru-
žinou, Čertovská dětská 
diskotéka

8. 12. 16.00 D.U.B.
 17.30 Re-Vox
9. 12. 18.00  Česko zpívá koledy 

s Deníkem
 18.30  Vánoční koncert 

Moravské Veselky
12. 12. 16.00  Spektrum
 17.30 Secondhand Kabát revival
14. 12. 16.00 SVČ Atlas & Bios
 17.30 Šediváci
15. 12. 16.00 Mažoretky Fantasy
 17.30 Forum II
16. 12. 16.00 D2Dance 
 17.30 Cookies
17. 12. 16.00 Dětský domov
 16.45 Mothers Follow Chairs
 18.00 Travellers 

18. 12. 16.00 Trávníček
 17.15 Dechový orchestr Haná
19. 12. 16.00 Forum
 17.30 Synkopa
20. 12. 16.00 Živý betlém
 17.30 Imperio Přerov
21. 12. 16.00 Karel Caha Band
 17.30 Vokál
22. 12. 16.00 Blue Band Company
 17.30 Špunt
23. 12.  16.00 Jazz Base
 17.30  Iva Stáncová, Petr Stojan 

a kapela La Boujeau – 
francouzské šansony

24. 12. 10.30 Koncert Pavla Nováka
27. 12. 16.00  Brouci Band – The 

Beatles Revival
 18.00 Penzistor
29. 12. 17.00  Bon Scott Memorial 

Band – AC/DC Revival
31. 12. 14.00  Plavecká show na řece 

Bečvě
 15.00 Freďáci
 16.30 Spocená uklízečka
 23.00–1.00 Půlnoční diskotéka

městský dům 
1. 12.   Mikulášování – zábavný pro-

gram pro děti MŠ – velký sál
14.–18. 12.  Vánoční salon – tradiční 

ukázky lidových řemesel 
a dovedností vztahujících 
se k Vánocům

Galerie města Přerova
29. 11.   18.00 Slavnostní rozsvícení vy-

řezávaného betléma v mostním 
oblouku před galerií s Věžní 
hudbou ZUŠ Bedřicha Kozánka

6. 12.   16.00 Adventní koncert 
na bronzovou neděli u betlé-
ma – Sbor Gymnázia J. Škody

13. 12.   Adventní koncert na stříbrnou 
neděli u betléma – Galerie měs-
ta Přerova, v 16 hod. Entuziasté

HorNí Náměstí 
20. 12.  9.00–16.00 Vánoční jarmark 

s historickými řemesly a boha-
tým kulturním programem

1. 1. 2016  Novoroční ohňostroj 
v 18.00 hod. nad řekou 
Bečvou 

Vánoce na náměstí: gospely, koledy, pop music i živý betlém
Od prvního adventu to v Přerově za-
čne žít. Odpočinek od předvánočního 
shonu, a hlavně spoustu zábavy nabízí 
program na náměstí TGM – na své by 
si měly přijít všechny věkové kate-
gorie. Pro děti je určeno rozsvícení 
vánočního stromu, letos s novými 

světelnými efekty, a také už tradiční 
mikulášská nadílka. Dospělí si mohou 
vybrat z různých hudebních žánrů 
a také si spolu s dětmi a Přerovským 
deníkem zazpívat 9. prosince tradiční 
české koledy. Kdo bude chtít v klidu 
rozjímat, neměl by si nechat ujít ad-

ventní koncerty na Horním náměstí. 
A na zlatou neděli Horní náměstí 
zaplní jarmareční stánky s lidovými 
řemesly a nebude chybět ani hudeb-
ní doprovod. Pravděpodobně nejvíce 
lidí zamíří 24. prosince na dopolední 
koncert Pavla Nováka, to bude zapl-

něné náměstí i přilehlé ulice. A jak 
bude vypadat konec roku? Ve čtvrtek 
31. prosince se mohou tancechtiví 
protančit do Nového roku na náměstí 
TGM. A večer, 1. ledna, si u Bečvy 
u ohňostroje mohou přát, co by jim 
ten nový rok mohl přinést.

Atmosféru na náměstí TGM doplní dvanáct dřevěných dvojdomků, které nabídnou 

vánoční zboží, svařené víno, punče, bramboráky a další speciality. Foto: Jan Čep
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Kia Ora, zdraví své sousedy mladý muž z Přerova

Inzerce A151012719

„Původně jsem se chtěl hlavně zdoko-
nalit v angličtině, kterou jsem potře-
boval k dalšímu studiu na Univerzitě 
Palackého. Vidět nový Zéland byl 
totiž můj sen, tak jsem si ho splnil,“ 
vypráví 27letý Filip Štraus. Když 
v listopadu roku 2011 přicestoval 
na Nový Zéland, ocitl se v úžasné at-
mosféře. „Přiletěl jsem zrovna v den, 
kdy All Blacks vyhráli mistrovství 
světa v ragby, které bylo právě v této 
zemi, byla to neuvěřitelná atmosfé-
ra,“ vzpomněl mladý muž, který nyní 
žije na severním ostrově v malém 
městečku Cambridge.
Novozélanďané mu hned padli 
do oka. „Jsou to neskuteční pohodáři, 
jsou velmi pozitivní, určitě víc než 
Češi. Hodně se věnují dobrovolnické 
činnosti a rádi pomůžou i druhým, to 
můžu sám potvrdit. Sami sebe místní 
obyvatelé nazývají Kivi, podle svého 
národního ptáka,“ popsal obyvatele 
tichomořských ostrovů Filip Štraus. 

Podle jeho postřehu každý správný 
Kivi nosí na nohách žabky a pravi-
delně připravuje maso na grilu.
Filip Štraus, který v Olomouci vystu-
doval Fakultu tělesné kultury obor re-
kreologie, se nyní živí jako sportovní 
masér. „Mými klienty jsou amatérští 
sportovci, ale také mistři světa nebo 
vítězové olympijských her. Pomáhám 
i lidem, kteří mají všelijaké bolesti,“ 
popsal svou práci. Dva roky se věnuje 
i dobrovolnické činnosti pro charita-
tivní organizaci St John Ambulance. 
„Doplnil jsem si zdravotnickou spe-
cializaci a jezdím k akutním přípa-
dům, kdy jsou lidé v ohrožení života. 
Částečně tam vypomáhám jako dob-
rovolník a na poloviční úvazek jako 
profesionál,“ popsal svou další pro-
fesi Filip Štraus. A jak budou vypadat 
jeho Vánoce daleko od domova?
„Na Novém Zélandu se Vánoce slaví 
25. prosince ráno, vlastně se slaví 
celý den. Stejně jako u nás i tady se 

Osmnáct tisíc kilometrů daleko od domova stráví Vánoce na Novém Zélandu Filip Štraus z Přerova. Do země 
dlouhého bílého oblaku, jak svou domovinu nazývají původní obyvatelé Maorové, vyrazil za poznáním už před 
čtyřmi lety. 

v tento den konzumuje neuvěřitelné 
množství jídla. Snídá se šampaňské 
nebo sekt, griluje se na pláži a lidé 
se setkávají se svou rodinou a ka-
marády,“ popsal Filip Štraus. Jeho 
Vánoce na Novém Zélandu se trochu 
liší od Vánoc místních přátel. „Já to-
tiž Vánoce slavím 24. prosince podle 
českých tradic. Takže si nachystám 
bramborový salát a k němu si při-
pravím rybu, kterou si sám chytím, 
kdyby se mi to nepodařilo, tak to 
jistí supermarket,“ povyprávěl své 
plány i pro letošní rok. A 25. prosince 
slaví podle tradic Nového Zélandu. 
„Takže vlastně mám Vánoce dvakrát 
v jednom roce,“ poznamenal a hned 
dodal: „Vánoce doma jsou Vánoce 
doma a patří do zimy. V létě to není 
ono, je to trochu divný,“ přiznal. 
Letos ale bude slavit pouze 24. pro-
since. „Následující den budu ve služ-
bě, aby měli volno mí Kivi kolegové, 
kteří tak budou moci strávit Vánoce 
s rodinou,“ nastínil průběh konce 
roku. A co se Filipovi v novém do-
mově líbí nejvíc? Jednoznačně vede 
krásná příroda. Filip v sobě navíc 
nezapře velkého sportovce a každou 
volnou chvíli jezdí na kole, na ko-
lečkových bruslích a také rád rybaří 
nebo se potápí. „Nový Zéland je tak 
krásný a neuvěřitelný, že se to nedá 

popsat, vyfotit ani natočit, musí se to 
vidět a zažít,“ vyznal se z okouzlení 
touto zemí. A plány do budoucna? 
„Já neplánuji, většinou jen sním… 
Plány se musí moc často měnit, sny 
ne. Ale teď vážně, přemýšlím o stu-
diu paramedicíny. Pokud se mi poda-
ří získat trvalý pobyt, tak bych tady 
chtěl od příštího roku začít znovu 
studovat,“ dodal. A zároveň by si 
chtěl splnit další přání. „Rád bych 
se podíval na Antarktidu, ještě uvi-
dím, jestli to bude v rámci dovolené, 
nebo se tam pokusím dostat coby 
zdravotník,“ svěřil se. A jestli se mu 
někdy zasteskne? Přiznává, že i ta-
kové chvíle přicházejí. „Někdy mi 
chybějí moji blízcí – rodina a ka-
marádi. A taky náš chleba a česká 
kultura.“
Poslední den v roce, pokud nebu-
de sloužit, stráví s přáteli na pláži. 
„Oslavy silvestra jsou podobné jako 
u nás doma – různé párty a sem tam 
nějakej ten ohňostroj. To nejlepší 
na silvestru je, že my jsme první, kdo 
vstupuje do nového roku. Vždy si uží-
vám ten moment, kdy volám domů 
rodině a kamarádům z „budoucnos-
ti“. Protože my jsme v novém roce 
a vy ještě v tom starém,“ poznamenal 
Filip, který našel svůj nový domov 
na opačné straně zeměkoule.  (ILO)

Čtvrtým rokem žije Filip Štraus v Cambridge na Novém Zélandu, kde pracuje jako 

masér a záchranář. Foto: archiv FŠ
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Divadlo Dostavník slaví. A kumštýři 
vždy slaví tam, kde je jim nejlépe – 
na prknech, která znamenají svět. Své 
45. narozeniny si Dostavník připo-
mene v úterý 8. prosince derniérou 
divadelní hry francouzského autora 
Jeana-Clauda Islerta: Na tohle teď 
není ta pravá chvíle. Komedii o mi-

lostném trojúhelníku, jejíž premiéru 
mohli diváci vidět už loni, s přerov-
skými divadelníky nastudovala re-
žisérka Vlasta Hartlová. Zvláštností 
představení je, že se jedná o „dve-
řovou“ komedii bez jediných dveří. 
Představení začíná v Městském domě 
v 19.30 hodin.

Za pětačtyřicetiletou éru divadla 
Dostavník se do jeho kroniky za-
psaly stovky herců. Nyní čítá ochot-
nický ansámbl na 25 herců. „Doba je 
jiná než před dvaceti lety. Dnes je to 
trošku složitější skloubit dohromady 
všechny aktivity tolika lidí, někteří 
naši členové ještě studují, ale přesto 

se nám daří každý rok nastudovat 
novou divadelní hru,“ zmínil Zdeněk 
Hilbert z Dostavníku. Souboru se po-
dařilo už několikátým rokem uspo-
řádat vždy v létě Dostavníčko s di-
vadlem na LDS Pod hradbami a také 
během roku ochotníci jezdí na diva-
delní přehlídky po celé republice. 
„Stále naplňujeme odkaz zakladatele 
Dostavníku Ivo Kolaříka a hrajeme,“ 
dodal Hilbert.  (ILO)

Dostavník slaví a jak jinak – divadlem

Dobroslavičtí rádi vzpomínají na prázdniny v Přerově
Film Poválečný kmotr, který měl 
v říjnu premiéru v přerovském 
kině Hvězda, připomněl staré přá-
telství mezi válkou zničenými 
Dobroslavicemi a Přerovem. Pouto, 
jež vzniklo po válce, když se Přerov 
připojil k iniciativě Budujeme Slezsko 
a Přerované i místní spolky nabídli 
Dobroslavicím nezištnou pomoc. 
Na premiéru dokumentu, který nato-
čila Televize Přerov, se přijeli podívat 
i pamětníci z Dobroslavic, kteří tehdy 
byli ještě dětmi. Setkali se i starostka 
Dobroslavic Hana Bližňáková s pri-
mátorem Vladimírem Puchalským. 
Po představení se vzpomínalo a došlo 
i na dojemná setkání. 

V Dobroslavicích, které jsou 90 kilo-
metrů vzdálené od Přerova, pomáhali 
přerovští dobrovolní hasiči, zeměděl-
ci, firmy i jednotlivci. Organizovaly 
se také ozdravné pobyty dobroslavic-
kých dětí v Přerově. Pamětníci na ně 
dosud rádi vzpomínají. „Do Přerova 
nás v létě přivezli na prázdniny au-
tobusem. Spali jsme na kulčáku (po-
známka red.: nyní Gymnázium Jana 
Blahoslava) a se školníkem z kulčáku 
jsme se chodili koupat na plovárnu 
u Bečvy. Rád na to vzpomínám,“ svě-
řil se Karel Klapucha z Dobroslavic, 
který byl tehdy sotva šestiletý kluk. 
„A taky jsme jezdili na výlety, jeli 
jsme třeba na Hostýn. Bylo mi osm 

roků a dodnes cítím vděk za tak pěkné 
chvilky,“ svěřila se Květa Materová. 
„Na ten výlet na Hostýn jsme jeli 
ve starém hasičském autě,“ doplni-
la ji Anna Hrbáčová z Dobroslavic. 
Jejich vyprávění poslouchá další 
žena, která přišla na premiéru filmu. 
„Byla jsem za svobodna Drábková 
a na Hostýn vás vozil můj otec, kte-
rý byl tím vzpomínaným školníkem. 
Přišli jsme sem i s bratrem, se kterým 
jste si hráli na písku,“ doplnila mo-
zaiku vzpomínek Přerovanka Anna 
Mausová.
Dobroslavičtí vzpomínali také 
na dary, které do zbídačelé a po-
ničené vesnice přivezli Přerované. 

„Z přerovského národního výboru 
k nám často jezdil Ferdinand Milfajt 
a další lidé. Přivezli různé stroje i ho-
vězí dobytek, sbírky šatstva nebo 
obleky pro hasiče,“ popsali pamět-
níci. Když Ferdinand Milfajt zemřel, 
přijel do Přerova z Dobroslavic celý 
autobus smutečních hostů. Stejně 
jako na pohřeb Jaroslava Drábka, 
školníka z kulčáku. 
Premiéru měl fim také v Dobrosla-
vicích, kde v současné době žije 
750 obyvatel. „Škoda jen, že ve filmu 
nebylo ukázané, jak jsou Dobroslavi-
ce teď krásné. Je to jedna z nejkrás-
nějších obcí na Opavsku,“ pochlubila 
se Anna Hrbáčová.  (ILO)

 

Studijní obory  
pro školní rok 2016/2017
Obchodní akademie
•  obor OA – Firemní management
•   obor OA – Manažer informačních 

technologií

Ekonomické lyceum
•  obor EL – Zahraniční obchod

Jazyková škola – novinka
• Jazyk holandský

•Jazyk anglický pro žáky 1. stupně ZŠ

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Vás zve na 

Den otevřených dveří
8. prosince 2015

od 10.00 do 17.00 hodin

Oslavy 115. výročí založení školy

Program

10.00–13.00 hodin
Talentová soutěž pro žáky ZŠ v psaní na klávesnici

Exhibice Heleny Zaviačičové, devítinásobné mistryně světa v psaní 
na elektronické klávesnici

13.00–17.00 hodin
Slavnostní zahájení oslav 115. výročí založení školy

Prohlídka školy • Informace o studiu a přijímacím řízení • Bulletin • 
Prezentace výuky • Fotogalerie historického vývoje školy • Veletrh 
• Prezentace projektů • Exhibice Heleny Zaviačičové • Soutěže • 

Kulturní vystoupení • Občerstvení • Tombola

Těšíme se na Vás OBchODní akaDemie 
PřerOV

115 let
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Ploutvové závody dětí a mládeže
5. 12. Závody v ploutvovém plavání dětí a mládeže O mikulášský pohár, Plavecký 
bazén v Přerově, začátek v 10 hodin, pořádá Potápěčský klub Skorpen Přerov.

Inzerce A141015493

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, jež znázorňuje J. A. Komenského, se 
nachází v atriu Korvínského domu a auto-
rem sochy je Igor Kitzberger.  
Výherci z minulého čísla jsou: Otakar 
Bujnoch, Vendula Šocová a Marta Palová.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato 
soška?

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, 
kteří  správ-
ně odpovědí, 
čeká přípravek 
na ošetření 
výrazných hlu-
bokých vrásek. 
Speciální dávko-
vací pero umož-
ňuje maximální 
přesnost aplika-
ce. Ke zmírnění mimických vrásek 
jsou v přípravku zkombinovány 
účinné látky z kmenových buněk 
a peptidy s intenzivním účinkem 
proti vráskám. Peptidy mají ob-
dobný účinek jako botulotoxino-
vé injekce. Toto intenzivní sérum 
proti vráskám je obohacené o šest 
dalších peptidů a tvoří nejsilnější 
kombinaci řady Fytofontana Stem 
Cells proti vráskám.

Poslední den v roce je v Přerově spo-
jen už tradičně se silvestrovskou show 
v řece Bečvě. Vodním radovánkám 
se za jakéhokoli počasí každoročně 
věnuje okolo tří desítek příznivců 
zimního plavání, které opodál sleduje 
asi deset až patnáct potápěčů v neo-
prenech. Letos se z celé Moravy sje-
dou do Přerova už po šestačtyřicáté. 
Přerované je mohou sledovat z břehů 
Bečvy poblíž sokolovny a Kryškova 
mlýna, jejich rozloučení se starým 
rokem začíná ve 14 hodin. 
Jaké bude letos koncem roku poča-
sí, si s předstihem několika týdnů 
netroufne nikdo odhadnout. Zimní 
plavci jdou do chladné Bečvy za mra-
zu i bláta. V některých letech jim při 
„otevírání“ Bečvy museli asistovat 
i hasiči, a to v případech, že museli 
odklopit ledové kry. V různorodé 
skupince plavců jsou zastoupeni muži 
i ženy různého věku a v posledních 
letech i děti, všichni v jednoduchých 
kostýmech, které snesou vodní kou-
pel. „Jdeme do vody v maskách, ať je 
na silvestra nádech legrace. Když je 

venku kolem nuly, tak voda má ko-
lem dvou stupňů Celsia, u dna bývá 
teplejší,“ zmínil 69letý Zdeněk Joukl 
z Přerova, který se na silvestra koupe 
v řece už bezmála čtyři desítky let. 
A jaké to je, vysvléci se z teplého ob-
lečení a vrhnout se do chladivé vody? 

„Než tam vlezete, tak nad tím nesmíte 
moc přemýšlet. Nejdříve vás to se-
vře, a je to nápor na srdce a krevní 
oběh… Musíte to rozdýchat, trochu 
vás pálí ruce. Během chvíle a po pár 
metrech si na to tělo navykne,“ popsal 
své pocity Zdeněk Joukl. Asi hodinu 

po koupeli se naopak dostaví velmi 
příjemné pocity.
V místech, kde se zimní plavci na sil-
vestrovské show koupou, je ale málo 
vody a na plavání to tam příliš není. 
Zimní lázeň otužilců tak trvá při-
bližně dvacet minut. Mezi zimní-
mi plavci bývá pravidelně i emeritní 
předseda oddílu dálkového a zimní-
ho plavání v Přerově 86letý Milan 
Svoboda. „Od 80. let se s námi této 
akce účastnil i Franta Venclovský, 
dříve hodně jezdil na podobné akce 
do Brna,“ vzpomněl na svého kolegu 
Milan Svoboda, který se poslední tři 
roky silvestrovské veselice u Bečvy 
účastní už jen coby přihlížející. 
Všichni plavci si vždy 31. prosince 
osobnost prvního československé-
ho přemožitele kanálu La Manche 
Františka Venclovského připome-
nou. „Na vodu položíme kytičku 
za Františka Venclovského a kytičku 
dáme i k pamětní desce na nábřežní 
zdi,“ zmínila Kamila Svobodová, 
předsedkyně oddílu dálkového a zim-
ního plavání v Přerově.  (ILO)

Silvestrovská show: ledové sevření, legrace v kostýmech a horký čaj

Poslední den v roce patří ledové koupeli v Bečvě, do vody se vnoří asi tři desítky 

plavců. Foto: Hana Žáčková
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Městský dům ovládnou Sinatrovy hity

V galerii vznikne výměnný knižní koutek
Máte doma knihy, které byste rádi věnovali pro dobrou věc? Potom neváhejte 
a přineste je do Galerie města Přerova. Příběhy v knihách, které už dlouho nikdo 
nečetl, se tak dostanou k novým čtenářům. V galerii na Horním náměstí vznik-
ne od prosince knižní místo, jež bude založené na výměně publikací. „Spousta 
lidí vlastní knihu, kterou už mají přečtenou a již nechtějí mít ve své knihovně, 
nebo se jim sešla třeba dvě identická vydání téhož titulu. Proto si svou odlože-
nou nebo nepotřebnou knihu budou moci v galerii vyměnit za jinou,“ nastínila 
vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Celý prosinec tak budou v galerii 
města přijímat knihy od dárců. Lidé tak mohou přinést jakoukoli publikaci – ro-
mány, slovníky, encyklopedie, knihy pro děti nebo třeba rodokapsy či čtení pro 
ženy. „Abychom mohli koloběh knih rozjet, potřebujeme samozřejmě do začát-
ku nějaký základ. Proto budeme po celý prosinec knihy pouze přijímat. V lednu 
si už budou moci návštěvníci galerie vybrat čtivo podle své volby a na oplátku 
nám v naší knihovně zanechají jiný titul,“ doplnila Galová. Galerii tak od led-
na mohou navštěvovat nejen zájemci o umění, ale také ti, kteří se chtějí začíst 
do staronové knihy a třeba hned v galerii.  (ILO)

Koncert k uctění krále swingu Franka 
Sinatry, který by na konci letošní-
ho roku oslavil jubilejní 100. na-
rozeniny, se uskuteční 9. prosin-
ce ve 20 hodin v Městském domě. 
Z českých hudebních osobností vzda-
jí Sinatrovi hold swingový zpěvák 
Jan Smigmator, Tereza Černochová, 
Jiří Stivín a další. Všechny uměl-
ce doprovodí RTV Big Band Felixe 
Slováčka. Taneční show na míru 
chystá tanečník a choreograf Pavel 
Strouhal a jeho ProjectWings.
Koncertní turné Sinatrology začíná 
právě v Přerově generální zkouš-
kou, poté se vydá do brněnského 
Bobycentra, ostravského Gongu 
a do Prahy. „Koncertní turné s ná-
zvem Sinatrology vyvrcholí 12. pro-
since v Praze přesně v den narozenin 
swingové legendy,“ uvedla produkč-
ní Kateřina Průdková. Otcem celého 
projektu je swingový zpěvák Jan 
Smigmator, který také bude hlav-
ní hvězdou turné. „Všechny muzi-
kanty doprovodí jedno z nejlepších 
českých uskupení: Big Band Felixe 

Inzerce A151007394

VÍCE INFORMACÍ NAlEzNEtE NA: www.peugeotcentrum.cz
tel. 581 201 901, 608 011 001, 608 011 300, e-mail: bazar@artcomgroup.cz,  Peugeot Olomouc

ARtCOM GROUP tržní 3130/3b
750 02 Přerov

Bystrovany 201
779 00 Olomouc

Peugeot 107 1.0i
rok výroby: 2008
stav tachometru: 134 600 km

Peugeot Expert tepee 2.0 HDI AllURE
rok výroby: 2015
stav tachometru: 24 560 km

Peugeot 207 SW 1.6 HDI ACtIVE 
rok výroby: 2010
stav tachometru: 58 600 km

Citroen Jumpy 2.0 HDI Multispace
rok výroby: 2015
stav tachometru: 25 400 km

Peugeot 508 2.0 HDI ACtIVE
rok výroby: 2014
stav tachometru: 26 500 km

Citroen Jumper l3H2 3.0 HDI
rok výroby: 2014
stav tachometru: 7700 km

99 000 Kč vč. DPH

619 000 Kč vč. DPH

179 000 Kč vč. DPH

599 000 Kč vč. DPH

599 000 Kč vč. DPH

652 190 Kč vč. DPH

Autorem hudebního projektu je swingový 

zpěvák Jan Smigmator.  Foto: archiv JS

Slováčka. Já se těším na zpěvačku 
Terezu Černochovou a saxofonistku 
Markétu Smejkalovou. Původně avi-
zovaný Pavel Šporcl ale do Přerova 
nemohl přijet,“ zmínil ředitel 
Nadačního fondu Přerovského jaz-
zového festivalu Rudolf Neuls, který 
je spolupořadatelem koncertu. 
K projektu SINATROLOGY přizval 
Jan Smigmator své hudební přátele 
a kolegy z nejrůznějších žánrů a kou-

tů světa. „Společně českému pub-
liku představí originální koncertní 
show složenou z těch nejslavnějších 
Sinatrových písní v klasických, ale 
i zbrusu nových aranžmá,“ doplnila 
Průdková. Ze zahraničí do Přerova 
dorazí německá swingová hvězda 
Tom Gaebel, filipínský entertainer 
Arthur Manuntag a slovenská vib-
rafonistka Ludmila Štefániková. 
 (RED)
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Nejdříve návštěvníci nahlédnou 
do kuchyně našich prababiček z první 
poloviny 20. století. Právě v této míst-
nosti na ně dýchne vůně koření, kte-
rým naši předci dochucovali vánoční 
cukroví. „Snažili jsme se vytvořit at-
mosféru při přípravě pokrmů na štěd-
rovečerní večeři. Na stole je rozválené 
těsto, formičky na cukroví a nechybí 
ani tradiční kapr a brambory a také 
čerstvý chléb, který býval součás-
tí každého jídla,“ uvedla kurátorka 
výstavy Šárka Krákorová Pajůrková 
z Muzea Komenského. V místnosti 
si mohou zájemci prohlédnout i nej-
různější  formičky a vykrajovátka 
na cukroví od těch nejstarších kera-
mických až po kovové, bez nichž se 
neobešla žádná hospodyně. 
V další výstavní místnosti se ná-
vštěvník přenese do měšťanského 
salonu z konce 19. století. „V tomto 

kruhovém sále je k vidění instala-
ce měšťanského interiéru a také vá-
noční stromek ozdobený dobovými 
dekoracemi. Nezapomněli jsme ani 

na dárky pro děti, které v té době 
dostávaly houpacího koně a sáňky,“ 
zmínila další kurátorka výstavy Hana 
Holásková. 

Vánoční výstava nás zavede 
do starých časů i současnosti
Vánoce na zámku svátečně naladí návštěvníky výstavy už od první adventní nedě-
le, kdy je její vernisáž a poté pokračuje až do 3. ledna. Letos ji muzejní pracovníci 
situovali do 2. patra zámku do kruhového a velkého výstavního sálu. Nechybí na ní 
Zbořilův betlém, vánoční stromky se skleněnými ozdobami ani ukázky svátečního 
stolování. 

Inzerce A151012527

Velkému výstavnímu sálu vévodí 
betlém z lipového dřeva, který čítá 
127 asi 30centimetrových figur, u něj 
pravděpodobně stráví návštěvník nej-
více času. Jeho autor, Bedřich Zbořil 
ze Sázavy, je původní profesí sklář. 
Práci se dřevem se věnuje déle než 
25 let a betlém pro Přerov vytvořil 
v letech 1997 až 2009. „Zbořil nezů-
stal jen u tradičních figur Svaté rodi-
ny, ale vytvořil i postavičky dnes již 
zapomenutých řemesel. Můžeme tak 
obdivovat dokonale zvládnuté figurky 
doškaře, koláře nebo bednáře a také 
ukázky z venkovských výjevů – za-
bijačku nebo bruslení na rybníce,“ 
doplnila Krákorová Pajůrková. 
Tu pravou vánoční atmosféru do-
kreslují jedle ozdobené vždy v jed-
nom barevném tónu – do zlaté, bron-
zové, stříbrné nebo červené barvy. 
„Všechny baňky máme zapůjčené 
z výrobního družstva Slezská tvorba 
Opava. Jejich výrobky mají ve světě 
tradici a zvuk a návštěvníci mohou 
vidět i nejnovější trendy v designu 
foukaných a ručně dekorovaných 
ozdob,“ dodala Holásková. Jak se 
baňky zdobí, si budou moci vyzkou-
šet také zájemci z řad veřejnosti, kteří 
přijdou na výstavu 19. a 20. prosince. 
Muzejní pracovníci si pro ně připra-
vili čisté baňky, lepidlo i třpytky, pak 
už jen stačí zapojit kreativitu a dílo 
je hotovo.  (ILO)

Dominantou Vánoc na zámku je Zbořilův betlém, který čítá 127 figur. 

 Foto: Jitka Hanáková

Série nedělních adventních koncer-
tů u betléma v zámeckém příkopu 
na Horním náměstí zpestří letošní vá-
noční nabídku Galerie města Přerova. 
Vedle již zavedeného dárkového pro-
deje uměleckých děl a možnosti ve-
černích prohlídek nasvíceného bet-
léma nabídne i catering Městského 
domu. Speciality na grilu se budou 
podávat o nedělích ve venkovním 
prostoru před galerií. 
„Na první adventní neděli 29. listo-
padu, kdy je na 18. hodinu tradičně 
přichystána slavnost s rozsvěcením 

vyřezávaných biblických skulptur 
aranžovaných v mostním oblouku, 
budou Přerované moci po tři týdny 
za sebou zavítat na venkovní kon-
cert. První neděli zahraje Věžní hudba 
ZUŠ Bedřicha Kozánka, 6. prosince 
v 16 hodin to bude Sbor Gymnázia 
Jakuba Škody a o stříbrné neděli 
13. prosince pak přerovští Entuziasté,“ 
přiblížila koncertní sérii vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Galová. 
Na své si návštěvníci přijdou i uvnitř 
galerie, kde vedle probíhající výstavy 
Tanec a Přerov napříč ročními obdo-

Adventní koncerty zazní i na Horním náměstí před galerií
bími budou moci nahlédnout nebo si 
i zakoupit dárek v expozici vánočního 
prodeje uměleckých děl. „Ta zahrne 
ručně malované tašky drahotušské 
výtvarnice Hany Novotné, skleně-
né vánoční ozdoby Dity Kaštovské 

z Hranic, ručně šité kravaty a motýl-
ky regionálního výrobce Bubibubi 
ties, šperky od začínající návrhářky 
Lenky Hilbertové nebo keramické 
betlémy Lenky Horákové,“ dodala 
Galová.  (RED)

U betléma u Galerie města Přerova se letos odehrají tři adventní koncerty.

 Foto: Ingrid Lounová

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

oddlužit nebo restrukturalizovat firmu?

www.zname-reseni.cz nebo  
na tel. 728 448 689 a 607 606 912

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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Přerov hledá nejúsPěšnější sPortovce
Pavel Vrba, Martin Zaťovič, Filip Novák, Ladislav Hanák, hokejoví Zubři či extra-

ligový tenisový tým. To je jen malý zlomek z výčtu oceněných v prestižní anketě 

Nejúspěšnější sportovec města Přerova loňského roku. Také letos se mohou 

do ankety zapojit čtenáři Přerovských listů a Přerovského deníku. Již nyní můžete 

zasílat své návrhy na nominované na e-mail sport.prerovsky@denik.cz. 

Nominovat můžete jak jednotlivce, tak kolektivy z řad přerovského sportovní-

ho dění, trenéry, veterány, osobnosti či zasloužilé sportovce. Tradičně se bude 

předávat i cena „Krajánek roku“ pro Přerovana, který svých nynějších úspěchů 

dosahuje mimo své rodné město. Chybět nebude ani čtenářská anketa. 

Předávání cen už tradičně proběhne v důstojném prostředí sálu Městského domu 

3. března 2016.  (něM) 

Inzerce A141013476 Inzerce A151000280

Běží se za každého počasí – v mrazu, 
dešti nebo sněhové vánici, trasa zá-
vodu měří 7,5 kilometru. „V prvních 
ročnících se běhalo od lávky U Tenisu 
podél břehu Bečvy do Grymova 
a zpět k lávce. Trať tenkrát měřila 
přibližně 10 kilometrů. Lyžařům se 
ale nelíbilo, že jim běžci rozšlapali 
běžeckou trať kolem Bečvy. V jed-
nom ročníku se běžci zase brodili blá-
tem, tak jsme trať změnili,“ zavzpo-
mínal hlavní organizátor z TJ Spartak 
Miloš Přidal. V dalších ročnících 
se start přesunul k lávce U Tenisu, 
odkud se běželo k lávce u loděnice, 
kolem ornitologické stanice a zase 
k tenisovému areálu. „Okruh museli 
závodníci proběhnout celkem čtyři-
krát, tedy 8544 metrů. Takto jsme 
běhali až do roku 2013,“ upřesnil 
Přidal. Jenže v roce 2014 byla lávka 
U Tenisu zbourána. „Nechtěli jsme 
tradici závodu přerušit, změnili jsme 
proto trasu a start jsme přesunuli před 
loděnici. Závodníci běží směrem k la-
guně, oběhnou skatepark a vrátí se 
k loděnici. Tento okruh měří přesně 
2500 metrů a běží se celkem třikrát,“ 
doplnil Přidal. Vyhlášení výsledků 
se koná hodinu po startu v klubov-
ně loděnice. 
Pravidelně se Silvestrovského 
běhu účastní kolem pěti desítek 
běžců, rekordní počet závodníků 
se postavil na start v roce 2006, 
a to rovných sedmdesát. K pravi-
delným účastníkům patří Jaroslav 
Hýzl, Petr Vymazal, Martin Plšek, 
Petr Punge, Česlav Pospíšil, Petr 
Machala a z Německa přijíždí běžec 

Vettl. „Nejstarším účastníkem bývá 
69letý Ivan Chajda, který v kate-
gorii veteránů zvítězil jedenáctkrát 
po sobě. Nejlepšího výkonu na trati 
8544 m dosáhl v roce 2003, kdy ji 
uběhl za 31:31 min,“ vyzdvihl jeho 
výkon Přidal. Do Přerova se na po-
slední závod v roce sjíždějí běžci 
z celé republiky – z Ústí nad Labem, 
Litvínova, Prahy, z Moravy nebo 
slovenského Pezinoku. „Zvláštní 
pozornost budil v několika roční-
cích závodník Aleš Dedek, s nímž 
běhával celou trať i jeho pes,“ zmínil 
Přidal. Letošní 38. ročník si nenechá 
ujít ani nevidomý Luboš Šimíček, 

Vytrvalostní běžci si protáhnou tělo i na silvestra

který Silvestrovský běh poběží stej-
ně jako v předchozích letech s vodi-

čem – jedním ze svých tří dětí, které 
ho doprovází na kole.  (Ilo)

Poslední den v roce si podle svého užívají i vytrvalostní běžci. Přesně v 10 hodin se postaví na start 38. roční-
ku Silvestrovského běhu hned několik desítek sportovců – ženy, muži i mládež. Registrace závodníků letos už 
38. ročníku začíná v 8.30 hodin v loděnici, nejpozději do 9.30 hodin musí mít všichni startující své číslo.

Na start Silvestrovského běhu se i letos postaví hned několik desítek běžců.  Foto: archiv M. Přidala

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

NOVÉ VINYLOVÉ PODLAHY

Přijedeme, zaměříme, položíme…
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Vánoční koncert

26. 12. Koncert Smíšeného pěvecké-
ho sboru Vokál, kostel sv. Vavřince 
v 16 hodin

DIVADeLní PoDZIM

4. 12. Na útěku, Divadlo Ungelt. Ko-
medie o náhodném setkání dvou oby-
čejných žen vydávajících se na cestu 
za svobodou, dobrodružstvím a životem 
prožitým naplno. Hrají: Jana Štěpánková 
a Zlata Adamovská, začátek v 19 hod. 
v hotelu Jana. 

kLUB čeSkÝcH tUrIStŮ 

tJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 12. Moravičany–Loštice–Moravičany, 
10 km, vlak 8 hod., vede Poláková
5. 12. Hutisko–Solanec–Díly–Hážo-
vické díly–Rožnov p. R., 15 km, vlak  
6.01 hod., vede Wnuk        
9. 12. Soběchleby–Bezuchov–Dřevo-
hostice, 10 km, autobus 9.20 hod., vede 
Punčochářová
12. 12. Tlumačov–Kvasice–Trávník–
Kroměříž, 13 km, vlak 7.44 hod., vede 
Punčochářová
16. 12. Prosenice–grymovský most–
Přerov, 10 km, vlak 8.15 hod., vede 
Polidorová   
26. 12. Štěpánská vycházka v okolí Pře-
rova, asi 12 km, odchod od sokolovny 
v 9 hod., vede Wnuk      
31. 12. Lazníčky–Kamenná bouda–Vel-
ký Újezd, 10 km, autobus 8.30 hod., 
vede Vaculík
1. 1. 2016 Novoroční výstup na Čekyň-
ský kopec, hvězdicový výstup, každý si 
volí svou trasu, setkání účastníků a vy-
dávání pamětních listů u památníku nad 
Přerovskou roklí v době 10–14 hod.

MUZeUM koMenSkéHo

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

PoZor ZMĚnA:
21.–23. 12. otevřeno 8–17 hod.
24. 12.–28. 12. zavřeno 
29.–30. 12. otevřeno 8–17 hod.
31. 12.–1. 1. 2016 zavřeno 

VÝStAVy:
do 28. 2. Jiří Hloušek – Přerov na sta-
rých pohlednicích, galerie přerovské-
ho zámku.
1. 12.–3. 1. Vánoce na zámku, velký 
výstavní sál a kruhový sál přerovské-
ho zámku.
11. 12.–28. 2. Nejen přerovský Antonín 
Kubát, kaple přerovského zámku.

Akce:
10. 12. Nejen přerovský Antonín Kubát, 
komentovaná prohlídka stejnojmenné 
výstavy s kurátorem Kamilem Luke-
šem, od 17 hod.
19.–20. 12. Malování vánočních baněk 
pro veřejnost, od 9 do 11 hod. a od 13 
do 15.30 hod.

ornItoLoGIcká StAnIce 
oteVírAcí DoBA:
Po–Pá: 8–16 hod. 
Jindy po domluvě
24. 12.–3. 1. zavřeno 

Akce:
8. 12. Zimní skořápkohraní. Výro-
ba ozdob na stromeček i do krmítka, 
od 16.30 hod.
Přihlášky do 4. 12. na tel. 581 219 910, 
kl.12, kosturova@prerovmuzeum.cz
17. 12. Vánoční setkání ornitologů, 
od 17 hod. 
20. 12. Vánoční strom pro ptactvo. Od-
polední čas poslední adventní nedě-
le strávený výrobou krmení pro ptáky 
a zdobení vánočního ptačího stromu. 
Výroba ozdob ze skleněných perel, 
pouštění lodiček z oříšků, svařené víno 
pro dospělé a sladkosti pro děti. Od 14 
do 19 hod., od 17 hodin vánoční koncert 
skupiny Tupá šídla.

ekoPorADnA
Poskytování informací z oblasti životní-
ho prostředí, Po–Pá: 8–16 hod.

ProGrAMy Pro škoLy, DrUžIny, 
kroUžky A JIné ZáJMoVé SkUPIny:
Putování k jesličkám – adventem až 
k Vánocům 

Informace o programech na www.or-
nis.cz

oDBor VySokoHorSké 
tUrIStIky kčt 

www.vhtprerov.cz
1. 12. Schůze, restaurace Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí
5. 12. Přerovský traverz, poslední traverz 
přátel VHT s taneční zábavou, 12 km, 
vede Bujnoch, sokolovna, 9.30 hod.
12. 12. První čaroděj, Ostružná–Papr-
sek–Smrk–Staré Město, 25 km, vede 
Balcárek ml., vlak 6 hod. 

kLUB čeSkÝcH tUrIStŮ 

Sk Přerov
eva Machalová, tel. 725 017 083
3. 12. Zábřeh–Postřelmov, 14 km, vlak 
8 hod., vede Válková
3. 12. Penčice–Lipňany–Vacanovice–
Tršice, 10 km, autobus 9 hod., vede 
Lančová
5. 12. Hranice–Mariánské údolí–Val-
šovická jezírka–Lipník, 18 km, vlak  
8.15 hod., vede Sedláková
10. 12. Svatý Kopeček–Radíkov–Svatý 
Kopeček, 10 km, vlak 8.04 hod., vede 
Láhnerová (přistoupí v Brodku)
12. 12. Babice nad Svitavou, nádraží 
– obec Křtiny, 12 km, vlak 7.42 hod., 
vede Šťáva
17. 12. Olomouc–poznávací okruh a vá-
noční trhy, 10 km, vlak 10.04 hod., vede 
Bernátová
19. 12. Troják–Valašské Meziříčí, 22 km, 
autobus 7 hod., vede Válková
30. 12. Bystřice pod Hostýnem–Svatý 
Hostýn–Bystřice pod H., 14 km, vlak 
7.44 hod., vede Válková
2. 1. 2016 Zimní výstup na Helfštýn 
– 39. ročník, 12 km, vlak 10.02 hod., 
vede Pospíšilová
Omlouváme se turistům SK Přerov 
za chybně vytištěný program jejich 
listopadových vycházek.
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1. 12. Mikulášování, pro děti z MŠ a ZŠ, 
pořádá agentura Gong, 8.30 a 10 hod.
1. 12. Vánoční koncert orchestru Václava 
Hybše, hosté Jitka Zelenková a čtveřice 
mladých talentovaných zpěváků Filip 
Hořejš, Irena Kousalová, Martina Do-
lečková a Štěpán Růžička, 19.30 hod. 
4. 12. Závěrečná tanečního kurzu P1, 
hraje skupina Blue Band Company, 
18–24 hod.
7. 12. Vánoční koncert Václava Hudeč-
ka, světoznámý houslista v exkluzivním 
komorním projektu spolu s mezzosopra-
nistkou Janou Hrochovou Wallinge-
rovou a předním cembalistou Janem 
Hrochem, 19.30 hod.
8. 12. Na tohle není teď ta pravá 
chvíle, komedie Divadla Dostavník, 
19.30 hod.
9. 12. Sinatrology, koncert k 100. výročí 
narození krále swingu Franka Sinatry, 
pořadatel Nadace PJF, ve 20 hod.
11. 12. Závěrečná tanečního kurzu P2, 
hraje skupina Blue Band Company, 
18–24 hod.
12. 12. Reprezentační ples TŠ Eva a Li-
bor Šrámkovi, od 19 hod.
13. 12. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje skupina Zá-
horská kapela 
16. 12. Vánoční koncert Moravanky 
Jana Slabáka, královna české dechov-
ky, legenda dechové a orchestrální hud-
by ve smokingu a hlavně v duchu Vá-
noc v jedné z posledních svých sezon, 
19.30 hod.
17. 12. Vánoce s Vocantes, vystoupení pě-
veckého sboru ZUŠ Přerov, 19.30 hod.
21. 12. Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers – „Nás to tady furt baví“, 
19.30 hod.
26. 12. Sejdeme se před silvestrem s Re-
Voxem a Šediváky, tradiční předsilves-
trovské setkání v riflovém balení a sto-
lovou úpravou, od 20 do 2 hod. 
27. 12. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–20 hod., hraje skupina MINI 
Předprodej MIC, tel. 581 587 711

SVč AtLAS A BIoS

18. 12. Kde bydlí Ježíšek? – výtvar-
ná soutěž pro děti, práce mohou být 
ztvárněné nejrůznějšími technikami, 
uzávěrka 18. 12., Atlas.
30. 11.–4. 12. Vánoční salon, celotýden-
ní akce pro školy, školky a veřejnost. 
Výstavka vánočních tradic, zdobení 
perníčků, výroba přáníček, ukázky ře-
mesel. V budově Atlasu denně od 8.30 
do 11.30 hod. a od 13 do 17 hod., v pá-
tek jen dopoledne.
3. 12. Čertoviny, tradiční mikulášská na-
dílka, přihlášky předem v BIOS, v are-
álu BIOS, 17 hod.
9. 12. Vystoupení Přerováčku v Domově 
důchodců v Přerově.
14. 12. Vánoce v Přerově, vystoupení 
dětí ze zájmových kroužků na náměs-
tí TGM.
14.–17. 12. Vánoční výstava v MD, den-
ně od 9.30 do 17.30 hod., ve čtvrtek 
do 15.30 hod.
17. 12. Vánoční koncert hudebního od-
dělení v klubu Teplo, 17.30 hod.
Keramické hrátky páteční od 15 do 17 
hod., sobotní od 8 do 11 hod., přihláš-
ky předem.

8. 12. Používáme tablet III., přednáška 
Pavla Cimbálníka, učebna MěK v Pře-
rově, 16 hod.
14. 12. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jakub Jan Ryba a slavné vá-
noční melodie, učebna MěK v Přerově, 
13 hod. 

Akce Pro DĚtI:
1. 12. Tvořivá dílna – dopis Ježíškovi, půj-
čovna pro děti, od 14 hod.
3., 10., 17. 12. Xbox (oblíbené pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, od 14 hod.
3., 17. 12. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry, Xbox), půjčovna pro děti, od 14 
hod.
12. 12. Zdobení vánočních perníčků, poboč-
ka MěK v Předmostí, od 9 do 12 hod.
17. 12. Tvořivá dílna – vánoční svícen, 
půjčovna pro děti, 14 hod.

Akce V MíStnícH čáStecH:
1.–31. 12. Výstavka betlémů, Čekyně, 
v provozní době knihovny
10. 12. Tvořivá dílna – zvonky štěstí (vy-
rábíme z papíru), Čekyně, 16 hod.
10. 12. Tvořivá dílna – vánoční ozdoby 
z papíru, Kozlovice, 16 hod.
12. 12. Tvořivá dílna – pletení z pedigu, 
Dluhonice, 17 hod.
14. 12. Tvořivá dílna – výroba vánočních 
přáníček, Lověšice, 16 hod.
17. 12. Tvořivá dílna – vánoční stromeček, 
Čekyně, 16 hod.
17. 12. Tvořivá dílna – vánoční tvoření 
pro všechna šikovná stvoření, Žeravice, 
16.30 hod.

19. 12. Hostýnské vrchy, Valmez–Tro-
ják–Bystřice, 38 km, vede Balcárek, 
vlak 6.01 hod.
31. 12. Silvestr u Kamenné boudy, po-
řadatel Sbor dobrovolných hasičů Velký 
Újezd, od 10 hod. do setmění, autobus 
do Tršic 9 hod. a 11.05 hod.
31. 12. Silvestrovský běh, Přerov, délka 
8,5 km, start v 10 hod., AOTJ Spartak 
Přerov, tenisový areál

MĚStSká knIHoVnA

Akce Pro DoSPĚLé:
1. 12. Paříž, přednáška z cyklu Kulturní pa-
mátky evropských měst – přednáší Evžen 
Jecho, učebna MěK v Přerově, 17 hod.
3. 12. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8 do 18 hod.
8. 12. Virtuální Univerzita třetího věku – vi-
deopřednáška na téma Život a dílo Miche-
langela Buonarroti (jen pro již přihlášené 
studenty), učebna MěK v Přerově, od 10 
do 12 a od 13 do 15 hod.

HrAD HeLFštÝn
V prosinci zavřeno.
2. 1. 2016 Novoroční výstup na hrad, 
od 8 do 15 hod.
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Mc SLUníčko

2. 12. Výtvarné dílny – věnec na dve-
ře, 18 hod.
4. 12. Mikuláš ve Sluníčku, 16 hod.
7. 12. Seminář – nejčastější infekční 
onemocnění u dětí, 15.30 hod.

kerAMIkA ÚJeZDec

3. 12. Výroba novoročního přání z ke-
ramiky, v 15.30 hod.
4. 12. Mikulášská nadílka v mateřské 
školce, v 10.00 hod.
5. 12. Mikuláš – návštěva Mikuláše 
u vás doma, v 16.00 hod.
10. 12. Perníkové odpoledne – pečeme 
perníčky, ve 14.30 hod.
17. 12. Glazování keramických výrobků, 
od 15.30 hod.

DUHA kLUB roDInkA

10. 12. Andělská nadílka, v tělocvičně ZŠ 
Želatovská, v 17 hod., nutné rezervovat 
místo na e-mailu: rodinka@rodinka.cz, 
nebo na tel. 734 309 551 

PrAVIDeLnÝ ProGrAM 
Po – Tvořivý kroužek pro děti od 4 
do 10 let, 16.30–18 hod. 
Út – Cvičení a hraní s nejmenšími (od 3 
měsíců), 16–17.30 hod.

erGoterAPIe V PřeroVAnce

Zdravotně postižení a senioři, kteří mají 
rádi ruční práce, by si neměli nechat ujít 
lekce ergoterapie. Terapeutická činnost 
probíhá pod záštitou místní organizace 
Svazu tělesně postižených v prostorách 
Infocentra v Kratochvílově ulici 35, 
v Přerovance. Ergoterapie je každý čtvr-
tek od 14 do 16 hodin. 

LoUtkoVé DIVADLo
SokoL PřeroV

6. 12., 13. 12., 20. 12. Štědrý večer, za-
čátky představení vždy ve 14 a v 16 hod. 
Pohádka Františka Čecha, režie Eva 
Černá. Prodej vstupenek vždy půl ho-
diny před představením.

ADVentní koncert

11. 12. Varhanní koncert v chrámu sv. 
Vavřince v Přerově, 19.30 hod. Předpro-
dej vstupenek od 30. 11. ve Střední škole 
gastronomie a služeb, Šířava 7

DUHA kLUB DLAžkA

13.–15. 12. Víkend s fantastickou čtyř-
kou, akce pro děti, Klub Dlažka
19. 12. Country Vánoce s Freďáky 
a hosty
23. 12. Vánoční šachy, Klub Dlažka 
2.–3. 1. Novoroční šachy, Klub Dlažka

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – PROsiNEC 2015                            Změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára,
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
zvenku

od 1. 12. do 14. 12. 

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

11–14
6.15–7.30

11–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

14–16, 19–20
aquaaerobik

18–18.30
15–21

ženy
14–21

Středa 18–20
6.15–7.30

9–13, 16–17
18–21

6.15–7.30
9–13, 16–17

18–19
18–21

muži
13–21

Čtvrtek
12–16
18–20

6.15–7.30
9–16, 18–21

6.15–7.30
9–15, 18–20

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21
6.15–7.30

14–16, 17.30–18.30
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–20
10–18

10–20
13.30–20

10–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

Výjimky (jak se plave v uvedené dny)

Z důvodu mimořádného pronájmu pro veřejnost otevřeno:

čtvrtek 3. 12.
12–14
15–16
18–20

6.15–7.30
9–14, 15–16

18–21

6.15–7.30
9–14, 15–16

18–20
18–21

ženy
15–21

Z důvodu Poháru ploutvového plavání otevřeno pro veřejnost:

sobota 5. 12. 16–20 16–20 16–20
společná

10–20
Z důvodu zápasu 1. ligy mužů v ploutvovém plavání otevřeno pro veřejnost:

sobota 12. 12.
11.30–16
17.30–20

11.30–16
17.30–20

11.30–16
17.30–20

společná
10–20

pondělí 14. 12. 9–13
6.15–7.30

9–14
13–14

imobilní
11–13

zavřeno
v párech

15–21

úterý 15. 12.
9–13

15–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–20
aquaaerobik

18–18.30
15–21

ženy 
14–21

středa 16. 12.
9–13
16–17
18–20

6.15–7.30
9–14, 16–17

18–21

6.15–7.30
11–14, 16–17

18–19
18–21

muži
13–21

čtvrtek 17. 12.
9–17

18–20
6.15–7.30

9–17, 18–21
6.15–7.30

9–20
18–21

ženy
15–21

pátek 18. 12. 9–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

12–15, 17.30–18.30
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

sobota 19. 12.
10–20
10–18

10–20
13.30–20

10–20
společná

10–20

neděle 20. 12. 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

pondělí 21. 12. 9–13
6.15–7.30

9–14
13–14

imobilní
11–13

zavřeno
v párech

15–21

úterý 22. 12.
9–13

15–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–20
aquaaerobik

18–18.30
15–21

ženy 
14–21

středa 23. 12. 10–20 10–20 14–20 muži 14–20
čtvrtek 24. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14
pátek 25. 12 13–20 13–20 13–20 společná 13–20
26. 12.–30. 12. 10–20 10–20 13–20 společná 13–20
čtvrtek 31. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14

SetkáVání SenIorŮ SPoLU

centrUM SonUS, PALAckéHo 17A
7. 12. Prevence a pomoc seniorům, kteří 
se stali obětí trestného činu nebo neka-
lých obchodních praktik, přednáší Mi-
chaela Chodilová, 10.15 hod.
8. 12. Vycházka s trekingovými holemi: 
malé školní muzeum lovců mamutů. 
Sraz SONUS, 10.15 hod.
9. 12. Kavárna pro seniory: Salcburk – 
perla solné komory, přednáší Helena 
Patočková, 16 hod.
14. 12. Nepřítel v jídle, přednáší Olga 
Župková, 10.15 hod.
14. 12. Cvičení paměti, 11.15 hod.
15. 12. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Újezdec – kaplička, tam autobusem, 
zpět pěšky, sraz SONUS, 10.15 hod.
16. 12. Plavání. Sraz v budově bazénu, 
15.50 hod.
ZDrAVotní cVIčení S LektoreM 
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hodin
Internet Pro SenIory vždy v pon-
dělí od 9 do 13 hodin

Inzerce A151012616

Út – Poradna a individuální konzultace, 
po předchozí domluvě 15–16 hod.
St – Cvičení a hrátky s batolátky (pro 
děti od 9 měsíců), 9.30–11 hod.
ST – Hravá angličtina s hudebními prv-
ky (od 5 do 8 let), 16.30–18 hod.
St – Základy taj-či pro dospělé,  
18–19 hod.
čt – Montehrátky s batolátky,  
9.30–11 hod.
čt – Orientální tanec pro malé slečny 
(od 5 let), 6.30–17.30 hod.
čt – Tělocvičení pro rodiče s dětmi 
od 2 let, tělocvična ZŠ Želatovská, 
17–18 hod. 
Miniškolka pro děti denně 6–16 hod. DáMSkÝ SALon

9. 12. Retro párty v duchu padesátých, 
18.30 hod., v hotelu FIT. Akci Milujeme 
padesátá… pořádá Agentura Hit, Přerov. 
Na programu je módní přehlídka, výbě-
rová retro muzika, dobový jídelní lístek 
a ve stejném duchu bude i výzdoba interié-
ru. Vstup v retro modelu vítán. Předprodej 
vstupenek: Hotel Fit: tel. 583 842 416, 
Agentura HIT: tel. 777 180 008
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Galerie v současnosti nabízí nová díla Viktora 

Zakrynycného, výtvarníka s osobitým stylem, který 

se ve výrazných paletách barev snaží vystihnout jedi-

nečnost okamžiku. Jeho obrazy stojí opravdu za po-

zornost. Hodně se líbí také tvorba Tomáše Hřivnáče, 

jež je také zastoupena v galerii. Za dílo Flamenco I. 

získal v roce 2009 první cenu na mezinárodním bienále 

grafiky Xátiva ve Španělsku. Hřivnáčovou doménou jsou ženy, které pak v aktu 

a většinou s neviděnými tvářemi nechává v nejrůznějších pózách s obdivuhodnou 

kreativitou nekonečně variovat. 

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Po celý prosinec je v galerii města výstava 

s názvem Tanec a Přerov, což je fotoprojekt 

propojující tanec s lokalitami Přerova. Výstava 

je výsledkem práce členů Klubu sportovního 

tance Fénix Sokol Přerov, kteří se po dobu 

jednoho kalendářního roku nechali zvěčňo-

vat hledáčkem objektivu fotografa Vladimíra 

Smékala za každého počasí na známých i méně známých místech v Přerově. Snímky 

profesionálních tanečních párů a jejich soutěžní kostýmy jsou v galerii k vidění 

do 10. listopadu. Expozici doprovází prodejní výstava hedvábných šátků, šperků 

a originálních pánských i dámských kravat a motýlků regionálního výrobce.

Návštěvníci Pasáže si mohou prohlédnout 

výstavu fotografií a kreseb Klášterní a hrad-

ní architektura Francie. Po vernisáži, jež 

bude zahájena ve středu 2. prosince v 17 ho-

din, bude následovat přednáška Jiřího Hozy, 

jednoho z autorů. Výstava připomíná 900. výročí založení kláštera Clairvaux 

a význam cisterciáckého řádu, který je nedocenitelný a přesahuje rámec středo-

věku i v našich zemích (Velehrad). V rámci vernisáže se mohou účastníci také 

dozvědět o stopách gotiky v Přerově od archeologa Zdeňka Schenka. Zároveň si 

mohou prohlédnout soubornou výstavu obrazů a grafiky s názvem Zimní salon 

a zájemci si mohou zakoupit tradiční vánoční perličkové ozdoby. 

Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

1. 12. v 17.00 aldabra: byl jednou 
jeden osTroV 3d 

1. 12. ve 20.00 sPecTre 

2. 12. v 17.30 HunGer GaMes: síla 
Vzdoru 2. čásT
2. 12. ve 20.00 MonTy PyTHon a sVaTý 
Grál, KLUB 

3.–4. 12. v 17.30 V srdci MoŘe, re-

publiková premiéra 

3.–4. 12. ve 20.00 Vánoční kaMeňák, 

republiková premiéra 

5.–9. 12. v 17.30 Vánoční kaMeňák 

5.–6. 12. ve 20.00 sPecTre 

7.–8. 12. ve 20.00 Vánoční kaMeňák 

9. 12. ve 20.00 MosT šPionů, 

ARTkino

10.–11. 12. v 17.30 kraMPus: TáHni 
k čerTu, republiková premiéra

10.–11. 12. ve 20.00 sPecTre 

12.–13. 12. ve 20.00 Vánoční kaMeňák
12.–16. 12. v 17.30 Vánoční kaMeňák 

14. 12. ve 20.00 rodinný filM 

15. 12. ve 20.00 MackbeTH
16. 12. ve 20.00 sTážisTa, DÁMSKÝ 

VEČER

Půlnoční Projekce 
17. 12. v 00.01 sTar Wars: síla se 
Probouzí 3d, dabing, rep. premiéra 

17.–18. 12. v 17.00 sTar Wars: síla 
se Probouzí 2d, dabing 

17.–19. 12. ve 20.00 sTar Wars: síla 
se Probouzí 3d, dabing 

19. 12. ve 14.30 MicHaloVi Mazlíčci – 

dětské představení s Michalem 

19. 12. v 18.00 TŘi TenoŘi – Vánoční 
koncerT
20. 12. ve 20.00 sTar Wars: síla se 
Probouzí 2d, titulky 

20.–21. 12. v 17.00 sTar Wars: síla 
se Probouzí 3d, dabing 

21. 12. ve 20.00 Vánoční kaMeňák 

22. 12. v 17.00 sTar Wars: síla se 
Probouzí 3d, titulky 

22. 12. ve 20.00 sPecTre 

23. 12. v 17.00 Hodný dinosau-
rus 3d 

23. 12. ve 20.00 Queen rock 
MonTreal 1981, koncert

24.–26. 12. se neHraje 
27. 12. v 17.30 králoVé Hor, dabing

27.–30. 12. ve 20.00 PadesáTka
28.–29. 12. v 17.30 PadesáTka 

30. 12. v 17.00 sTar Wars: síla se 
Probouzí 3d, dabing 

31. 12. v 15.00 Proč jseM nesnĚdl 
sVéHo Taťku 3d 

31. 12. v 17.00 Vánoční kaMeňák

bijásek
6. 12. v 15.30 Malý Princ 3d 

13. 12. v 15.30 Hodný dinosau-
rus 2d 
20. 12. v 15.00 TŘi oŘíšky Pro 
PoPelku 

27. 12. v 15.30 snĚHoVá králoV-
na 2, 3d 

zMĚna ProGraMu VyHrazena 
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V prosinci jsou v galerii Mezi Světy k vidě-

ní sošky z Keni. Umělecké předměty vyrá-

běli kameníci kmene Kisi z oblasti vesnice 

Tabaka. Právě tato oblast je jediným místem 

v Keni, kde se těží kámen mastek, jejž místní 

obyvatelé zručně zpracovávají a vyrábějí z něj 

dárkové předměty – misky a figurky zvířat, které jsou známé i v Evropě.

kniHkuPecTVí a Galerie Mezi sVĚTy, PalacKého 20, tEl. 731 116 622

Kolekci hrnků nejrůznějších autorů doplňuje figurální 

keramika z dílny Zuzany Strakové a Andrey Karasové. 

Zatímco Zuzana Straková tvoří základ soch andělů 

na keramickém kruhu a jejich jakoby krajkový šat 

vytváří prořezáváním otvorů, Andrea Karasová ne-

zapře, že původně studovala na Vyšší odborné škole 

umění ve Zlíně sochařství a později přešla na malbu. Oba obory úročí při tvorbě 

keramiky, které se věnuje už osmým rokem. Známé jsou její víly, andělé i figury 

zvířátek, jež jsou typické svým milým, dobrotivým výrazem. Skleněnou tvorbu 

zastupují vitráže Martiny Matochové z Valašského Meziříčí.

Trafačka – kráMek Pro radosT, Na MarKU, PŘErov, tEl. 608 408 295

Inzerce A151012718


