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KRÁTCE

Primátor se sejde 
s občany Z očí do očí
Další setkání primátora 
města Vladimíra Puchal-
ského s občany se usku-
teční v pondělí 19. prosince 
od 16 hodin v Galerii města 
Přerova. Víte o problému 
a chcete na něj poukázat? 
Zajímáte se o rozvoj města 
a chcete se prvního muže 
přerovské radnice zeptat 
na podrobnosti z očí do očí 
? V tom případě přijďte 
na v pořadí už čtvrté nefor-
mální setkání do přerovské 
galerie. (ilo)

Jednání zastupitelů
Posledním jednacím dnem 
přerovských zastupitelů v le-
tošním roce bude pondělí 
12. prosince. P ředstavite-
lé města se sejdou v 16 ho-
din v sále Městského domu. 
Přímý přenos prostřednic-
tvím kamer Televize Pře-
rov mohou zájemci sledo-
vat na webových stránkách 
města www.prerov.eu a v TV 
Přerov. (red)

Na Nový rok zvou
turisté na Čekyňák
Provětrat si hlavu a nenároč-
ným výšlapem vstoupit do no-
vého roku nabízí pořadatelé 
z Klubu českých turistů z TJ 
Spartak Přerov. Trasu i způsob 
Novoročního výstupu na Če-
kyňský kopec si každý účast-
ník volí sám. 

Pokud nasněží, mohou příz-
nivci běžek sáhnout po lyžích, 
pokud počasí připraví suchou 
variantu, nabízí se aktivním 
sportovcům možnost sed-
nout na kolo a vyšlapat kopec 
po silnici. Výjimkou nebývají 
ani jezdci na koních. Pořada-
telé z Klubu českých turistů 
budou 1. ledna na nejvyš-
ším bodě Přerova u Památ-
níku ovocnému stromoví od 
10 do 14 hodin nabízet přícho-
zím účastnický diplom. (ilo) 

Vánoční strom rozsvítil náměstí
Téměř v jarním počasí zdobili 
pracovníci technických slu-
žeb vánoční strom na náměstí 
TGM. Práce jim komplikoval 
jen silný vítr.  „Sedmadvaceti-
metrovou plošinu nám zapůj-
čili profesionální hasiči, s naší 
plošinou bychom se až ke špici 
osmnáctimetrové douglasky 
nedostali. Nainstalování led-
kových světel je velmi prac-
né a našim pracovníkům to 
zabere tak tři dny, než celý 
jehličnan zahalí do světel,“ 
upřesnil František Němčák 
z Technických služeb měs-
ta Přerova. Výzdobu ponovu 
doplní ještě pětatřicet nových 
ozdob ve tvaru hvězd. Letošní 
vánoční strom pochází z Již-
ní čtvrti a technické služby 
jeho kácení záměrně naplá-
novaly až na listopad. „Strom 
přerůstal bytový dům a stínil 
v bytech, větve navíc zasa-
hovaly do fasády, bylo nutné 
ho odstranit,“ zmínil Bohu-
mír Střelec, jednatel Technic-
kých služeb města Přerova. 
Nový symbol Vánoc budí za-
slouženou pozornost. „Přišli 
jsme se spolu s dětmi podívat 
na stromeček. Tříletého syna 

nejvíce zajímá ta technika ko-
lem – hasičské auto s plošinou. 
A taky říkal, že by bylo dobré, 
kdyby ti pánové k tomu stro-

mu pořídili i sníh,“ řekla Len-
ka Svozilová z Žalkovic. Strom 
zůstane na náměstí až do Tří 
králů. (ilo)

OSMNÁCT METRŮ vysoká douglaska pochází z Jižní čtvrti. Tamním obyvatelům 
stínila v bytech a větve zasahovaly do fasády domu.   Foto: Ingrid Lounová

Přerov se připravuje na nového autobusového dopravce
S ročním předstihem už politi-
ci, úředníci i právníci připravují 
veřejnou zakázku na doprav-
ce, který v letech 2018 až 2028 
zajistí autobusovou dopravu 
v Přerově a jeho místních čás-
tech. Zakázka, která přijde roz-
počet města na asi 250 milionů 
korun, už má svůj harmono-
gram přípravy. V listopadu ji 
schválili přerovští zastupitelé.

V současné době provozuje 
v Přerově městskou autobuso-
vou dopravu společnost Arri-
va Morava, která má s městem 
smlouvu uzavřenou v režimu 
mimořádné situace. Důvodem 
tohoto provizoria je fakt, že 
společnost Dopravní a logistic-
ká, která se v roce 2014 zaváza-
la provozovat v Přerově auto-
busovou dopravu, a to po dobu 
deseti let, se letos v únoru do-

stala do vážných problémů. 
Z důvodů platební neschop-
nosti totiž přišla o některé au-
tobusy a nebyla schopna zajistit 
provoz v běžném rozsahu.

Rada města už schválila uza-
vření smlouvy s advokátní 
kanceláří, která nám bude po-
skytovat právní služby při rea-
lizaci nového otevřeného řízení 
za 480 tisíc korun.

„Počítáme s tím, že do úno-
ra externí poradenská fi rma 
ve spolupráci s úředníky magis-
trátu připraví dokumentaci pro 
vyhlášení výběrového řízení. 
V březnu bude zahájeno zadáva-
cí řízení a v červenci schválíme 
vítěze, jenž vzejde z výběrového 
řízení. V srpnu s ním pak pode-
píšeme smlouvu a od 1. ledna 
roku 2018 už bude po Přerově 
jezdit nový dopravce,“ shrnul 

přerovský primátor Vladimír 
Puchalský (SpP). Po silnicích by 
mělo ideálně jezdit 19 autobusů 
a tři by měly být záložní.

Oproti současnému stavu 
bude navíc nutné zajistit do-
pravní obslužnost do Čekyně 
a Žeravic. „Zástupci Integrova-
ného dopravního systému Olo-
mouckého kraje nám sdělili, že 
od 1. ledna roku 2018 už nebude 
kraj zajišťovat autobusy, kte-
ré zajížděly do těchto místních 
částí. My tento výpadek bude 
muset pokrýt. Tím dojde k na-
výšení současného stavu zhru-
ba o 65 tisíc tarifních kilometrů 
za rok,“ upřesnil náměstek pri-
mátora Pavel Košutek (ANO). 
A chystají se i další změny, které 
reagují na připomínky občanů 
z ulice Svépomoc, Optiky a tří-
dy Generála Janouška. (kom)
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VE ZKRATCE

Zastupitelé se budou zabývat, co bude dál se Škodovou ulicí
V příštím roce by ve Škodově 
ulici mohla pokračovat de-
molice zbývajících čtyř byto-
vých domů s čísly popisnými 
17, 21, 23 a 25. Vše ale závisí 
na mimosoudním vyrovná-
ní s insolvenčním správcem 
dlužníka Opery Bohemia, 
která lokalitu před devíti lety 
od města koupila. Pokud se 
jednání podaří, území by se 
od roku 2017 stalo znovu ma-
jetkem města. „Část pozemků 
pod komunikací ve Škodově 
ulici je ve vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových (ÚZSVM) 
a rychlý převod do vlastnictví 
města je vyloučený, jednání 
s ÚZSVM běžně probíhají ně-
kolik let,“ informoval Miloslav 
Dohnal z odboru správy ma-
jetku města. Lokalita, která 
bude v budoucnu dotčena plá-
novaným průpichem, přitom 
nemá další vizi. 

„V územním plánu není ře-
šeno odkanalizování ani zá-
sobování pitnou vodou, není 
vyřešena trasa, ani kapaci-
ta inženýrských sítí. Rozvoj 

území je třeba dobře promy-
slet a nadefi novat, jak v lo-
kalitě stavět,“ uvedl architekt 
a zároveň radní města Jan 
Horký (SpP). Průpich zasáh-
ne do areálu společnosti JUTA 
a rozdělí jej na dvě nestejně 
velké části. „Je pravděpo-
dobné, že zbývající pozem-
ky budou zřejmě nabídnuty 
k prodeji, proto se nabízí ře-
šit pozemky ve Škodově uli-
ci a JUTY společně,“ doplnil 
Horký.

Lokalita dává možnost 
vzniku nové části města s roz-
ličným využitím – od byd-
lení, obchodního bulváru až 
třeba po park v centru měs-
ta. Na prosincovém jednání 
se možným využitím území 
budou zabývat přerovští za-
stupitelé. V návrhu je společ-
ný postup ve věci průpichu se 
společností JUTA a zároveň 
vyhlásit ideovou urbanistic-
kou soutěž na budoucí podobu 
území vymezeného Kojetín-
skou, Husovou, Kramářovou, 
Havlíčkovou a Komenského 
ulicí. (ilo)

Informujte o akcích, 
které budou rušit 
noční klid
Přerovská radnice řeší otáz-
ku, zda vydat obecně závaz-
nou vyhlášku, která by povo-
lovala akce rušící noční klid. 
V říjnu totiž nabyla účinnost 
novela zákona, podle níž už 
radní nemohou rozhodnutím 
vydaným na základě obec-
ně závazné vyhlášky stano-
vit výjimky z doby nočního 
klidu. Od desíti hodin večer 
do šesti ráno platí noční klid. 
Kdo ho ruší, může být poku-
tován. Jedinou možností, jak 
dopad novely přestupkového 
zákona změkčit, je zařazení 
výjimek přímo do vyhlášky. 
Přerovští radní rovněž stojí 
před otázkou, zda vytvořit 
seznam akcí, které získají 
„městskou povolenku“. 
„Vyzýváme pořadatele kul-
turních či sportovních akcí, 
aby dali vědět, jaké akce, 
o nichž už teď vědí, že pře-
sáhnou 22. hodinu, plánu-
jí pro rok 2017. Musí se ale 
jednat výhradně o akce ce-
loobecního významu,“ řekl 
zastupitel Petr Hermély 
(Nezávislí). Vymezení by se 
mělo týkat jen významných 
akcí, jako jsou třeba festiva-
ly či jiné slavnosti. Magist-

rát proto vyzývá pořadatele, 
kteří splňují podmínky pro 
udělení výjimky, aby infor-
mace o plánované akci za-
slali do 15. prosince na adre-
su: lenka.chalupova@prerov.
eu. Ve sdělení je nutné uvést 
název akce, jméno pořadate-
le, přesné datum i místo ko-
nání a očekávanou návštěv-
nost. 

V bytech města 
byla legionella 
V šesti pečovatelských do-
mech a v jednom bytovém 
v ulici Generála Štefánika 6 
hygienici řešili problém s le-
gionellou, která se dostala 
do rozvodů teplé vody. Z 21 
odebraných vzorků teplé 
vody byly na sedmi adre-
sách vzorky pozitivní na le-
gionellu. „Bakterie se patrně 
nachází jak v přípravě tep-
lé vody, tak i v rozvodech 
domů. Obyvatelé už byli 
poučeni, aby teplou vodu 
neužívali na sprchování,“ 
vysvětlila Petra Hirschová 
z bytové správy přerovské-
ho magistrátu. Problém byl 
vyřešen dezinfekcí rozvodů 
a výhledově bude třeba zajis-
tit trvalou instalaci zařízení, 
které bude pravidelně dávko-
vat chemii do teplé vody. (kom)

Alej na nábřeží Edvarda Beneše prořídla
 Více než pět desítek vzrostlých stromů šlo na nábřeží Edvarda Be-

neše k zemi. Důvodem ke kácení je výstavba protipovodňové zídky, 
s jejíž výstavbou Povodí Moravy začalo letos na podzim.

Povodí Moravy dostalo souhlas 
k odstranění 53 javorů, povo-
lení platí od začátku listopadu 
do konce března, kdy je období 
vegetačního klidu. „Dřeviny 
byly ve špatném zdravotním 
stavu, některé stromy byly na-
padeny houbami a měly různé 
dutiny. Mladší stromy měly 
zase špatně založenou korunu 
v důsledku zastínění mohut-
nými dřevinami,“ informo-
vala Svatava Doupalová, která 
má na přerovském magistrátu 
na starost veřejnou zeleň.

Stavba asi metr vysoké proti-
povodňové zídky mezi mostem 
Míru a mostem Legií – v délce 
asi 460 metrů, bude stát zhru-
ba 13 milionů korun. „Zídka 

je součástí celého komplexu 
staveb, které Povodí Mora-
vy v Přerově připravuje. Zíd-
ka na nábřeží má chránit část 
města před padesátiletou vo-
dou,“ upřesnila mluvčí přerov-
ské radnice Lenka Chalupová. 
Až zídku dokončí, bude osázena 
směrem ke komunikaci keři. 
„Odborníci navrhli struktu-
ru keřů, které nebudou příliš 
výrazné a náročné na údržbu, 
měly by ale zídce dodat zelený 
přírodní ráz. Zakoření tu na-
příklad růže svraskalá, trojpuk 
drsný, mochna křovitá či zlati-
ce převislá,“ doplnila Miroslava 
Švástová z přerovského ma-
gistrátu. Sazenice keřů půjdou 
do země na jaře roku 2017.  (ilo)

MAPKA dotčené lokality ukazuje, kudy městem povede takzvaný průpich. Zdroj: MMPr

NA MÍSTĚ VYKÁCENÝCH JAVORŮ vyroste protipovodňová zídka. Foto: I. Lounová
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V ČEM JE PRO VÁS 

 PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

JINÝ?

Jan Habčák
Jiné je to hlav-
ně proto, že 
jsou prázdniny! 
A ještě by mohl 
napadnout sníh.
Těším se i na 

strojení stromečku a na dárky, 
nejvíc bych si přál osmijádrový 
notebook.
Viktorie Zbořilová

Všude to krás-
ně voní, hlavně 
cukrovím. Těším 
se, jak se bude-
me společně dí-
vat na pohádky. 

Moji nejoblíbenější je - S čerty 
nejsou žerty.
Tomáš Chuděj

Rád vybírám 
dárky. Pro rodi-
če už něco mám, 
ale to je tajné. 
Víc než na své 
dárky se těším, 

až pod stromečkem naši rozbalí 
ty dárky ode mě.
Karolína Koláčková

S babičkou kaž-
dý rok jezdíme 
do kostela pro 
betlémské svět-
lo. Rodiče doma 
zatím chystají, 

co je potřebné. Když se vrátíme 
domů, tak to tam krásně voní, to 
se mi moc líbí.
Pavel Hofírek

Pro mě, jako 
pro faráře, je 
to spíš čas, kdy 
je těch povin-
ností víc. Ať už 
jsou to pracov-

ně administrativní povinnosti, 
ale i v té duchovní práci je více 
zpovídání… Bohužel povinnosti 
často překrývají jinak ten pěkný 
čas adventu, který se snažíme 
v církvi prožívat jako těšení se 
na Vánoce. Ve farnosti jsem už 
spoustu let, za ta léta tady už lidi 
znám, a když se scházíme k vá-
nočním bohoslužbám, tak je člo-
věk mezi svými. To lidské spole-
čenství je asi to nejdůležitější, že 
je člověk s lidmi, s nimiž je rád.

Text a foto: Ingrid Lounová

Přerov očima vánočníma
  Poslední měsíc v roce bývá často přesně v opačném duchu, než jak nás k tomu nabádá adventní čas. 

Chceme stihnout vše, co jsme nestihli během roku. Pro některé profese je předvánoční období obzvlášť 
hektické – třeba pracovníci technických služeb musejí odít celé město do vánočního hávu – nachystat 
světelné ozdoby v ulicích města, zajistit vzrostlý strom na náměstí, postavit podium, jarmareční stánky a 
ještě držet pohotovost, kdyby nasněžilo… 

Podobně vytížené jsou 
i pošťačky a v posledních 
letech i přepravci balíků, 
spousta lidí si totiž objednává 
vánoční dárky prostřednic-
tvím nejrůznějších e-shopů. 
V kalupu jsou také obchodníci 
a prodavačky ve velkých ob-
chodních řetězcích.

Největší radost mají z před-
vánočního času asi děti 
a všichni školou povinní, kteří 
se mohou radovat z prázdnin.  
„Hlavně, aby byl sníh, to bych 
si moc přál,“ říká Jan Habčák 
z páté třídy ze základní školy 
Trávník. V posledních letech 
právě na Vánoce sníh v Pře-
rově chyběl. Dětem se ale líbí 
i společně strávený čas s rodiči 
i ostatními příbuznými. „Těším 
se, že budeme doma a společně 
napečeme cukroví,“ zmiňu-
je Viktorie Zbořilová ze stejné 
třídy. „Sejdeme se celá rodi-
na, přijedou i sestřenice a teta 
z Prahy a Brna,“ dodává její 
spolužák Daniel Pec. Školáci 
se těší i na vánoční atmosféru 
ve městě, na výstavy betlémů, 
na program na náměstí, naku-
pování dárků a také na ohňo-
stroj. Pro děti je podle mínění 
pedagogů odměnou i to, že mo-
hou trávit čas se svými rodiči, 
kteří na ně během roku kvůli 
pracovním povinnostem ne-
mívají čas. „Děvčátka mi často 
říkají, že se moc těší, jak budou 
péct cukroví společně s ma-

minkami. V posledních letech 
je velmi oblíbené vánoční kr-
mení zvířat. Čím dál tím více 
rodičů nebo prarodičů se s dět-
mi vydávají ke koním do země-
dělské školy nebo s granulemi 
do útulku pro psy. Přála bych 
dětem, aby napadl sníh, aby 
odložily mobily a tablety a užily 
si sáňkování a bobování,“ vyjá-
dřila se Kamila Burianová, ře-
ditelka základní školy Trávník.

Pro Technické služby města 
Přerova, které vánoční výzdo-
bu v Přerově zajišťují, začaly 
vánoční přípravy už v polo-
vině října. „Do první adventní 
neděle jsme museli vše zvlád-
nout. Osmnáctimetrový strom 
jsme letos přivezli z Jižní čtvr-
ti. Už vloni měl nové osvět-
lení v podobě čtyřiceti tisíc 
LED diod, večer svítil hezky, 
ale během dne lidem připadal 
málo nazdobený. Tak jsme le-
tos přikoupili pětatřicet no-
vých nesvítících ozdob v po-
době hvězd za téměř 30 tisíc 
korun, které strom zkrášlí,“ 
uvedl Bohumír Střelec z Tech-
nických služeb města Přerova. 
Pod vánočním stromem bude 
tradičně od začátku adventu 
kasička pro příspěvky dárců. 
„Pokladnička bude na náměs-
tí až do Tří králů a tentokrát 
fi nanční výtěžek poputuje 
do centra Jsme tady, kde se sta-
rají o děti a mladé lidi s kombi-
novaným postižením.  Peníze 

použijí na částečnou úhradu 
klimatizační jednotky,“ zmí-
nila mluvčí přerovské radnice 
Lenka Chalupová. 

Centrem vánočního dění 
bývá pódium s adventním 
a vánočním programem a jar-
mark v dřevěném městečku, 
kde se Přerované s oblibou 
scházejí na punč nebo na sva-
řené víno. „Letos jsme ale bo-
hužel zaznamenali velmi malý 
zájem o pronájem dřevěných 
stánků. Do poslední chvíle 
nevíme, jestli se nám podaří 
obsadit alespoň osm dvojdom-
ků,“ nastínila Šárka Slezáková 
z technických služeb. Z pro-
dejců mají zájem o pronájem 
hlavně ti, kteří nabízejí sva-
řeného víno a rychlé občers-
tvení, těm ostatním, kteří by 
prodávali třeba domácí speci-
ality nebo vánoční sortiment, 
se prodej patrně nevyplatí. 
Kvůli jarmarku a programu 
na hlavním pódiu probíhá 
denně úklid náměstí. Úklidové 
čety tu v pravidelných inter-
valech vyprazdňují odpadko-
vé koše. „Jedna úklidová četa 
uklízí náměstí i na Štědrý den, 
nastupuje odpoledne po kon-
certě, aby bylo v centru města 
čisto. Další četa má zase službu 
hned ráno na Nový rok po sil-
vestrovské veselici,“ doplnil 
Střelec. Ti, co půjdou na pro-
cházku na Nový rok uvidí už 
uklizené město. (ilo)

CENTREM všeho dění je v prosinci náměstí TGM s jarmarkem a adventním programem. Foto: Hana Žáčková 
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Hazard má díky 
primátorovi  
opět zelenou
Pokud občané sledují konání 
primátora Puchalského a Spo-
lečně pro Přerov (SpP) na rad-
nici, jistě si všimli, že toto hnutí 
na radnici není schopno pl-
nit předvolební sliby a naráží 
na realitu, že tyto jejich plány 
jsou nesplnitelné anebo se je-
jich plnění navzájem vylučuje 
s jinými sliby. A nejsou to sli-
by ledajaké. Jsou to nosné pi-
líře volebního programu SpP 
a hlavní body jejich Plánu pro 
Přerov 2014-2018. Železniční 
zastávka v Předmostí, kterou 
slibovali? Pan Puchalský náhle 
zjistil, že ji nechce. A prohlásil: 
„Jenom hlupák nemění názor.“ 
Dříve bojoval za vyhlášku pro 
úplný zákaz hazardu na území 
města. Minulá koalice nechtěla 
tuto vyhlášku přijmout, protože 
z hazardu teklo do městské kasy 
ročně asi 40 milionů korun. Ale 
pod tlakem Společně pro Pře-
rov vyhlášku přijala. A nyní, 
když je pan Puchalský primá-
torem, herny=kasina povolu-
je. Takže kdo chce hrát hazard, 
tomu postačí se středu města 
vyhnout a hazard má v Přero-
vě opět zelenou, a to díky SpP. 
Zkrátka změnili názor, přeci 
nejsou žádní hlupáci.

A taky změnili názor na za-
dlužení města. Na zastupitel-
stvu byl schválen nový úvěr 
ve výši 300 milionů korun. 
Když jim minulé vedení měs-
ta vysvětlovalo, že úvěry jsou 
bohužel nezbytně nutné, aby 
se mohly využít dotace na dů-
ležité stavby, aby se postavily 
nové mosty, přesto pořizová-
ní úvěrů tehdy SpP kritizova-
lo. A nyní pořizuje úvěry, a to 
právě na opravy mostů a právě 
proto, aby mohlo čerpat dota-
ce. Takže já gratuluji panu Pu-
chalskému k tomu, že prozřel. 
Že nám dokázal, že není žádný 
hlupák, protože on opravdu umí 
měnit názory. Úplně ve všem. 
A teď je ještě otázka, zda ne-

změní názor i ti, kteří ho voli-
li. Protože přeci jenom hlupáci 
nemění názor, že ano, pane 
primátore…

Daniel Vymětalík, student

S budovou 
Chemoprojektu 
si primátor neví rady
„Co plánujete s budovou Che-
moprojektu?“ Několikrát jsem 
tento dotaz vznesl na jednání 
zastupitelstva a vždy byla od-
pověď, že se tím bude zabývat 
příslušná komise. Dodnes se 
s budovou nic neděje. Připo-
meňme si, že tuto budovu od-
koupilo město právě na popud 
pana Puchalského, který bojo-
val proti stavbě Lidlu na tom-
to místě. Nechápu, proč pan 
Puchalský má neustále potře-
bu odkupovat do vlastnictví 
města objekty, se kterými si 
následně neví rady – Strojař, 
Škodovu ulici, Chemoprojekt… 
Utracené desítky milionů ko-
run za něco, co město nepo-
třebuje. A když se primátora 
zeptáte, jak s tímto majetkem 
naložit, tak neví. Budova Che-
moprojektu nemá využití. Ale 
stojí na místě, kde obyvatelé 
trpí nedostatkem parkovacích 
míst. Připravuje se revitali-
zace sídliště Trávník a radní 
vůbec nevyřešili problém par-
kování. Podle projektanta bude 
i po takto navržené revitali-
zaci chybět asi 300 parkova-
cích míst. A naproti tomu zde 
máme velikou nepotřebnou lo-
kalitu areálu Chemoprojektu. 
Jako logické řešení se jeví ten-
to areál revitalizovat a využít 
pro stavbu parkovacího domu. 
Když jsem právě tuto myšlenku 
zmínil, dostalo se mi odpovědi, 
že Společně pro Přerov má vizi 
takzvaného pětiminutového 
města, tedy že se na jakéko-
liv místo v Přerově dostaneme 
do pěti minut pomocí MHD 
anebo na kole. A automobi-
ly nebudeme potřebovat. To 

je ukázka naprostého odtrže-
ní od reality radních SpP . My 
z ČSSD navrhujeme reálné ře-
šení problému: využití lokality 
pro stavbu parkovacího domu. 
Revitalizovat sídliště Trávník 
na potřeby 21. století, ne ho 
zakonzervovat ve stavu z roku 
1960. Tímto se veřejně ptám: 
Pane primátore, jak hodláte 
naložit s budovou Chemopro-
jektu vy a jak hodláte vyřešit 
problém s parkovacími místy 
na sídlišti Trávník?

Miloslav Skládal, ČSSD Přerov

Odpověď:  
Pane Skládale, 
pane Vymětalíku,
věřte, že je pro mne ztrátou času 
odpovídat na vaše obsahově 
hloupé, provokativní, zjedno-
dušující, až primitivní články.  
Proto odpovídám naposledy 
a míním, že pro Přerovské listy 
je obsah vašich slintáků nedů-
stojný. Ale to je věcí redakční 
rady. Návrh na odkoupení Che-
moprojektu podali J. Lajtoch 
a  E. Grambličková, aniž si 
s ním tehdejší koalice věděla 
rady. Viz jednání zastupitelstva 
ze dne 18. 6. 2007. Ne Puchal-
ský! To byl rok pro koalici velice 
nepříjemný, prodala i Škodovu 
ulici. ČSSD a ODS dostala oby-
čejný strach z rozhořčení obča-
nů bydlících v okolí, že budova 
může být prodána komukoliv, 
například na vybudování su-
permarketu Lidl. A zároveň ne-
mohla připustit, aby návrh po-
dala SpP. A ještě předtím padla 
Komuna! 

Změnu vyhlášky o hazardu 
schválilo zastupitelstvo města, 
po rozumném uvážení, neboť se 
výrazně změnily zákonné pod-
mínky provozování her, napří-
klad ve prospěch kontroly a evi-
dence hrajících osob. A městský 
rozpočet je neustále, s ohledem 
na potřeby města, napjatý. 
„Hazard“ dodává do měst-
ského rozpočtu až 40 milionů. 
Tolik fakta. Tedy ne Puchalský! 
Taková je moje obezřetnost při 
výkonu pravomoci ve vazbě 
na spoluodpovědnost za výkon 
pravomoci řídit město. Puchal-
ský je pouze jeden z 35 členů 
zastupitelstva a jeden z 11 členů 
rady.

Je třeba neustále opakovat, 
že minulá koalice ODS a ČSSD 
po sobě zanechala zadlužené 
město, město koruptivní, město 
neutěšené. Dva mosty a auto-
busové nádraží to nemohou na-
pravit. Stigmatem  „pokutových 
bloků“ to všechno začalo. Psal 
se rok 1999. A to byl velký pro-
blém pánů Lajtocha a Valou-
cha, tedy ČSSD.  Na to nesmíme 
zapomínat. Jen ten, kdo se ne-

mění, dělá společnosti škodu, 
doplňuji - městu. Z vaší strany, 
pánové, nejde o nic víc a o nic 
míň než jen o povyk chytrolí-
nů. Ale to opravdu pro politic-
ký úspěch nestačí, prskat jako 
podrážděné opice. Do omrzení 
křičet: „To on, my ne,“ je jen 
mytí rukou, pánové. A z hle-
diska formy nejde o nic jiného 
než barnumskou reklamu, jest-
li víte, co to je? Švindl, podraz, 
podvod, lest, mediální manipu-
lace čtenářů Přerovských listů, 
vybíráte jednobarevné až trap-
ně nepřesvědčivé argumenty 
atd. atd. Myslím, že vaše texty 
jsou jakýmsi striptýzem vašich 
osobností. To je z mé strany vše, 
co jsem vám chtěl jednou pro-
vždy sdělit. 

S pozdravem a díky za ne-
gativní reklamu, lepší je špat-
ná pověst než žádná, že pane 
Skládale, pane Vymětalíku. Vy 
to víte nejlépe.

 Vladimír Puchalský, primátor, (SpP)
 

Zpátečnické 
vize ČSSD
Bohužel již poněkolikáté se mů-
žeme přesvědčit, že vize pře-
rovské ČSSD pro město jsou 
poněkud zpátečnické. Pominu-
-li fakt, že Chemoprojekt „ne-
kupoval Puchalský“, je třeba 
se podívat na tři základní body: 
nákup nemovitostí ve Škodově 
ulici považuji za zásadní pro 
možnost směřování rozvoje lo-
kality okolo budoucího průpi-
chu – vždyť celý blok je stejně 
velký jako městské centrum! 
SpP navrhovalo nový postup již 
v roce 2011, více představíme 
na prosincovém zastupitelstvu.
Ve stejném roce jsme chtěli měs-
tu pomoci nalézt také využití 
pro Chemoprojekt. Nyní máme 
snahu, kromě shody předsedů 
klubů o možnosti prodeje, najít 
soukromého investora pro smy-
sluplný záměr.

Problematika parkování 
ve městě by vydala na celé Pře-
rovské listy, ale mohu říct, že 
se i tímto v rámci zpracováva-
ného plánu udržitelné mobility 
zodpovědně zabýváme. Vím, že 
některé postoje se mohou zdát 
takzvaným „politikům verze 
1.0“ odtržené od reality, ale je 
třeba si uvědomit, že automo-
bil je dobrý sluha, ale zlý pán 
a že doprava se nedá vyřešit jen 
za pomoci dopravních staveb. 
A s parkováním to je podobné.
Rád bych skončil jedním tipem. 
Návrhy –  co dělat, nebo nedělat 
ve městě, připravte s pomocí 
svých zastupitelů jako předlo-
hu pro zastupitelstvo. O městě 
rozhoduje totiž zastupitelstvo, 
nikoli jeden primátor.

Jan Horký, předseda klubu 
zastupitelů Společně pro Přerov
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NISSAN MICRA
OD 199 900 KČ

NISSAN NOTE
OD 260 400 KČ

NISSAN PULSAR
OD 358 900 KČ

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Micra: Kombinovaná spotřeba: 4.3-5.4 l/100 km, kombinované 
emise CO2: 95-125 g/km. Note: Kombinovaná spotřeba: 3.6-5.1 l/100 km, kombinované emise CO2: 93-119 g/km. Pulsar: Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km. *Podrobné informace 
o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních 
podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

ŠPIČKOVÝ PROSTOR A BEZPEČÍ 
MĚSTSKÉ VOZY NISSAN

   Náhradní vůz zdarma*

   Kontrola vozu zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

 Doživotní asistenční služba Nissan Assistance*
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv. Stačí zavolat na číslo 800 23 23 23** a jsme vám k dispozici.

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
NISSANYOU+

Statutární město Přerov vyhlašuje výběrové řízení na převod pozemku

Statutární město Přerov vyhlašuje výběrové řízení na převod pozemku p. č. 301/1 v Henčlově za účelem stavby rodinného domu. 
Jedná se o ornou půdu o výměře 1188 m2 v ulici Zakladatelů, pozemkem je vedena kanalizační přípojka. Uzávěrka podání přihlášek je v úterý 13. prosince do 11 hodin.
Bližší informace: Odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, u Marcely Polákové, tel. 581 268 122.
Regulační podmínky pro výstavbu rodinného domu: Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratrská 34, u architektky Kláry Koryčanové, tel. 581 268 646.

S nízkými teplotami se pro lidi bez domova otevře sedárna
  Teploty pod bodem mrazu jsou pro lidi žijící na ulici nebezpečné. Přerovští bezdomovci se však nemu-

sejí v tyto dny choulit v podchodech či na nádražích. Stejně jako v předchozích letech mohou vyhledat 
takzvanou sedárnu, která je jediná svého druhu na území Přerova a už několik let ji provozuje místní 
oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK). 
Jedná se o místnost, kde mo-
hou lidé přečkat mrazivou noc. 
Dokonce tu dostanou i teplý 
nápoj zdarma. „Jakmile kles-
nou teploty zhruba k minus pěti 
stupňům Celsia, tak sedárnu zá-
jemcům zpřístupníme. Najdou ji 
opět v budově Českého červe-
ného kříže v ulici U Bečvy od 20 
do 8 hodin. Jedná se o vytápě-
nou místnost se židlemi, kde 
mohou lidé přečkat mrazivou 
noc a vyhnout se případné újmě 
na zdraví,“ informovala ředitel-
ka oblastního spolu ČČK v Pře-
rově Eva Mezírková Barešová. 
Služba je anonymní, takže nikdo 
z příchozích nemusí předkládat 
průkaz totožnosti. Ráno však 
musí lidé tuto místnost opus-
tit. „V loňském roce byla služba 
hodně využívaná a musím říct, 
že i když jde o lidi z ulice, neřešili 
jsme vážnější problémy,“ dodala 
Eva Mezírková Barešová.

Další službou, kterou ČČK 
nabízí lidem bez střechy nad 
hlavou, je možnost bydlení 
v ubytovně, která se nachází 
u Výstaviště. Kapacita ve dvou 

objektech činí 68 míst, a přes-
tože je z větší části celoročně 
obsazená, několik volných 
míst se v ní najde. Ne všichni 
bezdomovci však mají o tako-
vou službu zájem. „Problém 
je, že některým lidem tento 
způsob života zcela vyhovuje. 
Na ulici chtějí být a nemají zá-
jem to měnit. Pozorujeme, že 
věková struktura těchto osob 
spíše klesá,“ vysvětlila Mezír-
ková Barešová. 

Přesto se najdou lidé, kte-
ří jsou za možnost bydlení 

na ubytovně vděční a žijí zde 
už několik let. Jeden z klien-
tů je zde ubytován dokonce 
od dob, kdy bylo toto zařízení 
otevřeno, tedy od roku 1994. 
Ubytovna je určena pro muže 
i ženy od osmnácti let a bydle-
ní je zde zpoplatněno. Lidé by 
tu také měli dodržovat vnitřní 
řád. V něm stojí například na-
řízení, že nesmí v zařízení po-
žívat alkohol a jiné návykové 
látky. 

Pomoci lidem bez přístřeší 
může každý z nás. Český čer-
vený kříž přijme jakoukoliv 
pomoc. Uvítá například obno-
šený oděv a obuv. Vše by mělo 
být čisté a nositelné v součas-
ném ročním období. Šatník, 
kam mohou zájemci oblečení 
donést, je otevřen v budově 
ČČK každé pondělí od 8 do 
15 hodin. „Přijímáme i náby-
tek, především šatní skříně, 
postele i jednotlivé matrace. 
Tyto věci nám v současné době 
scházejí. Jsme schopni si je 
i odvézt sami,“ řekla závěrem 
Mezírková Barešová. (dar)

Nezapomeňte 
na kontrolu kotlů

 Už jen do konce prosince mají 
provozovatelé stacionárního 
zdroje čas na to, aby své zařízení 
nechali projít povinnou kontrolou. 

„Tímto vyzýváme 
provozovatele sta-
cionárního zdroje 
na pevná paliva o te-
pelném příkonu od 
10 do 300 kW, kte-
rý slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, aby ne-
zapomněli na kontrolu,“ říká 
Jaroslav Čagánek z odboru ži-
votního prostředí a stavebního 
úřadu přerovského magistrátu. 
Kontrolu musí provádět od-
borně způsobilá osoba, která 
provozovateli vydá osvědčení, 
že stacionární zdroj je instalo-
ván, provozován a udržován 
v souladu s pokyny výrobce 
a zákonem o ochraně ovzduší. 
Doklad si může následně vyžá-
dat i úředník pověřený kontro-
lou. Detailní informace k této 
problematice, včetně seznamu 
odborně způsobilých osob, lze 
nalézt i na webu města Přerova 
- v části Aktuální informace ŽP. 
(red) 

ZA MRAZIVÉHO POČASÍ otevře Čer-
vený kříž pro bezdomovce  takzvanou 
sedárnu. Foto: Ingrid Lounová
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NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ 
8. 12. 2016 - DANĚ Z PŘÍJMŮ – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROKU 2016 A  
                        PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 
                        (Ing. Otakar Machala) 
9. 1. 2017 - ZMĚNY ZDPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO  
                     PRAXE (Ing. Olga Hochmannová) 
19. 1. 2017 - ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PODNIKATELŮ  
                       (Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.) 
24. 1. 2017 - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (Jana Knejzlíková) 
26. 1. 2017 - NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ  
                       ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ V ROCE 2017 
                      (Bc.Taťána Sojková) 
1. 2. 2017 - PRŮVODCE ZDAŇOVÁNÍM MEZD ZAMĚSTNANCŮ A  
                     OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 (Ing. Milan Lošťák) 

Podrobné informace a přihlášku najdete na 
www.teploprerov.cz 

nebo přes email: seminare@teploprerov.cz 

Vánoce na náměstí: koledy, šansony, 
tanec, rockové hity i živý betlém

 Od prvního adventu začíná program na náměstí TGM. Na hlavním pódiu se budou střídat kapely nejrůznějších žánrů – od folku a country 
přes lidovky a dechovou hudbu až po blues,  jazz, šansony a nebudou chybět ani popové a rockové skupiny. Muzikanty na pódiu vystřídají i ta-
neční vystoupení a ukázky umu mažoretek. Nejmenší diváci se mohou těšit na příchod Miluláše a jeho družiny. O duchovní rozměr a nevšední 
podívanou z živého betléma se postarají děti i dospělí z přerovské římskokatolické farnosti.  

ŠTĚDRÝ DEN v mnoha přerovských domácnostech začíná koncertem na náměstí 
TGM. Koncertní tradici po svém otci převzal Pavel Novák mladší.  Foto: Hana Žáčková

PROGRAM VÁNOCE 2016

„Při sestavování programu 
předvánočních koncertů a ta-
nečních vystoupení jsme pama-
tovali hlavně na přerovské ka-
pely a zájmová uskupení. Snažili 
jsme se, aby se během adventu 
vystřídaly různé hudební žán-
ry. Pozvali jsme také několik 
revivalových skupin, které jsou 
u přerovského publika velmi 
oblíbené,“ zmínil ředitel Kul-
turních a informačních služeb 
v Přerově Jaroslav Macíček. 

K nejnavštěvovanějším ak-
cím na náměstí už po několik let 

patří dopolední koncert Pavla 
Nováka na Štědrý den, který si 
nenechá ujít hned několik tisíc 
lidí. „Moc bych si přál, aby nám 
vyšlo počasí – ideální by bylo, 
aby nám nasněžilo a do toho sví-
tilo sluníčko. Nejhorší varian-
ta je, když prší… Nám muzi-
kantům to ani tolik nevadí, my 
jsme schovaní, ale mrzí mě to 
kvůli publiku. Samozřejmě, že 
chystám i nějaké překvapení, 
ale to teprve připravuji,“ řekl 
zpěvák Pavel Novák. Ale přece 
jen prozradil, že si s ním na pó-

diu zazpívá talentovaná 15letá 
Renata Moučková z Přerova, 
která je letošní vítězkou dětské 
pěvecké soutěže. 

Silvestrovský program začí-
ná koupáním zimních plavců 
v řece Bečvě a pokračuje pro-
gramem a diskotékou na hlav-
ním náměstí. „Po loňských 
dobrých zkušenostech bude 
ohňostroj až 1. ledna. Gejzí-
ry světel rozsvítí oblohu nad 
Bečvou v 18 hodin. Diváci, 

mezi nimiž nechybějí hlavně 
rodiny s dětmi, mohou světel-
nou show pozorovat od hra-
deb na Spálenci. Samotný oh-
ňostroj specializovaná fi rma 
odpaluje v parku U Majáku,“ 
doplnil Macíček. Letos popr-
vé se hlavní pódium na roz-
díl od předchozích let rozezní 
muzikou i na Nový rok, kdy to 
v 18.30 hodin na náměstí roz-
jedou muzikanti z nestárnoucí 
přerovské Synkopy. (ilo) 

29. 11. 16.30  Vánoční kamion 
Coca-Cola

2. 12. 17.00 Šediváci
  19.00 Re-Vox
3. 12. 15.00  Mothers Follow 

Chairs
 17.00 Travellers
 19.00  Irena Kanovská a Dan 

Špiner
4. 12. 15.00 Blues BazAar
 17.00  Team revival  (Znoj-

mo)
 19.00  Show Band Katapult 

revival (Ostrava)
5. 12. 16.00  Malování s Lubomí-

rem Dostálem (salo-
nek MD)

 17.00  Mikulášská show  
s Duckbeatem

7. 12. 17.00 SVČ Atlas & Bios
 19.00 Jen tak II
9. 12. 17.00 Kern
 19.00 Penzistor
10. 12. 15.00 D2Dance
 16.30  Mažoretky Fantasy 

a Hudební škola Olgy 
Lukešové

  19.00 Forum II
11. 12. 16.00–20.00
  Babský vánoční rockfest: 

Loretta, Th e Agony, Kiss 
Moravian Girls

14. 12.  18.00 Česko zpívá koledy
 18.30  Vánoční koncert 

Moravské Veselky
16. 12. 17.00  Folklórní soubor 

Trávníček
 18.00  Dechový orchestr 

Haná
17. 12. 15.00 Green Day revival

 17.00 Spektrum
 19.00  Divokej Bill revival 

band
18. 12. 16.00 Živý betlém
 18.00 Špunt
21. 12. 17.00 Pantograf
 19.00 Forum
22. 12. 17.00 Huascaran
 19.00 Tchoři
23. 12. 17.00 Jazz Base
 19.00  La Boujeay a Iva 

Stáncová
24. 12. 10.30 Pavel Novák
26. 12. 15.00 Smookie revival
 17.00  Brouci Band – Beat-

les revival
 19.00 AC/CZ
29. 11. 17.00  Dio Black Sabbath 

Tribute
 19.00   Secondhand Kabát 

revival
31. 12. 14.00  Plavecká show 

v řece Bečvě
 15.00 Freďáci
 17.00  Spocená uklízečka  

Diskotéka
1. 1. 18.00  Novoroční ohňostroj
 18.30 Synkopa
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Psi z přerovského útulku už dostali vánoční dárek. Nové kotce
 Vánoce klepou na dveře. Chcete-li v tento čas udělat dobrý skutek, nabízí se například pomoc opuštěným zvířatům. Způsobů je hned několik. Pře-

rovskému útulku pro zatoulaná  zvířata, který příští rok oslaví 20 let své existence, můžete darovat krmivo, pamlsky, hračky, starou deku. Některému 
z obyvatel útulku lze dát také dárek největší – nabídnout mu nový domov. To je však třeba pečlivě zvážit. Jde totiž o závazek na dlouhé roky. 

„V současné době je v našem 
zařízení umístěno 22 psů a pět 
koček. Tento stav se den ze 
dne může změnit, ale kapaci-
tu zatím naplněnou nemáme. 
Ve všech případech se jedná 
o křížence různého věku,“ 
informovala vedoucí Útulku 
pro opuštěná zvířata v Přerově 
Gabriela Navrátilová. 

V přerovském útulku příliv 
nových psů po Vánocích ne-
očekávají. V minulosti si lidé 
zvíře, které bylo nad jejich síly, 
pořizovali, ale teď už to tak 
časté nebývá. „Lidé si často 
myslí, že pejsků do útulku při-
bývá nejvíce v období po vá-
nočních svátcích, ale není tomu 
tak. Například loni jsme měli 
útulek poloprázdný,“ potvrzu-
je vedoucí útulku Navrátilová. 
Podle jejích slov je to dáno i tím, 
že nevhodnost dárku coby vá-
nočního překvapení pro dítě už 
vstoupila do povědomí.  

Pokud chcete o Vánocích při-
lepšit čtyřnohým svěřencům 
z přerovského útulku, můžete 
je navštívit přímo na Štědrý 
den, a to od 8 do 11 hodin „Bývá 

zvykem, že máme v tento den 
pro veřejnost vždy otevřeno. 
Vystřídá se zde i několik desí-
tek rodin a jednotlivců, kteří 
našim svěřencům vždy něco 
přinesou. Tímto předem dě-
kujeme všem dárcům, jež naše 
zařízení opět navštíví a pod-
poří,“ dodala Gabriela Navrá-

tilová. Útulek uvítá zejména 
granulované krmivo, u které-
ho dává přednost kvalitě před 
kvantitou. Dále pak konzer-
vy, piškoty a další zvířecí po-
choutky. 

Jeden vánoční dárek už psi 
z přerovského útulku od tech-
nických služeb, které toto 

zařízení provozují, dostali. 
„Vybudovali jsme čtyři nové 
kotce v hodnotě 160 tisíc, kte-
ré nahradily původní zchátralé 
přístřešky,“ upřesnil Bohumír 
Střelec, jednatel Technických 
služeb města Přerova. Kapaci-
ta útulku tím bude navýšena 
na 25 míst pro psy. (dar)

NA ŠTĚDRÝ DEN do útulku pro psy míří hlavně rodiny s malými dětmi. Chtějí dát dárek čtyřnohým přátelům, kteří v tomto 
čase nemají svého pána. Nejlepšími dárky jsou pro ně kvalitní granule. Foto: Dagmar Rozkošná
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Snil, že bude kouzlit nebo hrát scénky před diváky. 
Teď má herec Tomáš Šulaj doma Cenu Th álie

 Když byl Tomáš Šulaj malý kluk a bydlel v Přerově, objevila v něm jeho třídní paní učitelka Marie Veřmiřovská talentovaného recitátora a skvělého 
komedianta. Protože se sama věnovala loutkovému divadlu, přizvala ho tam také. Další role ho čekaly coby studenta oboru kuchař-číšník v divadle 
Dostavník, kam se dostal díky konkursu. Dnes má tento sympatický čtyřicetiletý herec ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti na svém kontě 
sedm nominací na Cenu Th álie, v roce 2006 ji získal za Jerryho Lukovského v muzikálu Donaha, loni byl nominován znovu za roli Jury Barana v in-
scenaci Je třeba zabít Sekala, a to za Národní divadlo v Brně. Třikrát získal nominaci na Cenu Alfréda Radoka a jednu nominaci má na Cenu českého 
divadla. A nesmíme zapomenout, že z Přerova si odvezl také jednu „výhru“ – svou manželku Ivu, se kterou se potkal právě na divadelních prknech.

Vaše manželka se také věnuje di-
vadelnímu kumštu, studovali jste 
spolu v Brně? 
S mojí ženou jsem se seznámil 
právě v Dostavníku. Ona tam 
byla v baletní sekci a byla to jak 
se říká láska na první pohled 
(smích). Pak jsme oba dva šli stu-
dovat do Brna, ona fi lozofi ckou 
fakultu obor divadelní věda a bo-
hemistika a já na JAMU. Bylo to 
krásné studentské období. S ob-
libou vzpomínáme na léta, kdy 
jsme přemýšleli, jestli si koupíme 
chleba nebo zubní pastu. 

Jak vzpomínáte na své divadelní 
začátky v Přerově?
Vzpomínám na ně velmi rád, 
hlavně na ten intenzivní pocit 
radosti a zároveň trémy a chvě-
ní z toho, že se mi splnil sen a já 
mohl vystupovat nejdřív v lout-
kovém divadle a potom v Do-
stavníku. Víte, každý herec je 
vlastně exhibicionista v tom 
dobrém slova smyslu. A já se rád 
předváděl už od dětství. Milo-
val jsem scénky v Televarieté 
a ve všech tehdejších pořadech 
v televizi. Rád jsem chodil do cir-
kusu, na kouzelníky a vždy jsem 
si představoval, že to všechno 
dělám i já. A tohle všechno jsem 
pak mohl postupně přenášet 
na obecenstvo a nejen na kama-
rády. V loutkovém divadle jsme 
dělali takzvané „mikulášské“, 
mohli jsme vystoupit s čímkoli, 
co mělo hlavu a patu. Nebo jsme 
propojovali živé herce s lout-
kami, my jsme tehdy společně 
s Květou Černou dělali živého Je-

níčka a Mařenku a pak se to pro-
pojilo do loutkové inscenace. No 
a o Dostavníku bych mohl mlu-
vit hodiny. Tak mě to naplňova-
lo, že na to nejde zapomenout. 

Po Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně jste nastoupil 
do angažmá ve Slováckém di-
vadle. Proč jste zakotvil právě 
v Uherském Hradišti?
Tohle má takovou delší anabázi. 
Já jsem tehdy během čtvrtého 
ročníku na JAMU dostal celkem 
sedm nabídek na angažmá. Ta 
první byla do Plzně a já tam moc 
chtěl, protože se říkalo, že Plzeň 
je přestupní stanice do Prahy, 
a hlavně to bylo prestižní diva-
dlo. Mezi těmi nabídkami bylo 
i Slovácké divadlo, ale tehdy ne-
mělo moc dobrou pověst, takže 
jsem neskromně říkal, že půjdu 
kamkoliv, jen ne do Hradiště. 
Plzeň pořád slibovala a slibo-
vala, ale nic nebylo jisté. Já mezi 
tím velkoryse odmítl všechny 
nabídky a koncem května 1999 
mi z Plzně řekli, že to nevyšlo. 
Tak jsem pokorně obtelefonoval 
všechna divadla, kde mě pů-
vodně chtěli, ale už bylo pozdě. 
No a jediné divadlo, kde bylo 
ještě volno, bylo právě to Slo-
vácké. Teď jsem za to velmi rád, 
protože za ta léta se z něj stalo 
jedno z nejlepších divadel u nás. 

Ve kterých divadlech ještě hos-
tujete a ve kterých představeních 
vás můžeme vidět?
V pražském Národním divadle 
jsem hostoval ve čtvrtém roč-

níku na JAMU, od té doby ne. 
V brněnském ND už nehostuji, 
protože jsem se stal stálým čle-
nem Mahenovy činohry, takže 
jsem teď členem dvou divadel. 
V Mahence mě diváci mohou 
vidět v inscenaci Král Oidipus, 
kde hraji roli Kreonta, a dále 
v inscenaci Je třeba zabít Sekala, 
tam hraji Juru Barana, hlavního 
protivníka obávaného Sekala. 
V současné době zkouším Ib-
senovu Paní z moře, která bude 
mít premiéru koncem ledna.

Která divadelní postava vám 
nejvíce přirostla k srdci a proč? 
Inspirují vás někdy svými činy 
a postoji?
Těch postav jsem už odehrál 
hodně, některé mi přirost-
ly k srdci víc, některé míň, ale 
nepreferuji žádnou z nich. Spíš 
bych řekl, že miluji to, co hraju 
teď momentálně, když to skon-
čí, odložím ji z hlavy a život jde 
dál. V současné době mě hodně 
baví a inspiruje svými činy a po-
stoji postava Tomáše Stockmana 
v inscenaci Nepřítel lidu. Bojuje 
proti politické mašinérii, lid-
ské hlouposti a vypočítavosti. 
V současné době je to tak ak-
tuální téma, že pokaždé, když 
to hraju, tak se nepřestávám 
divit tomu, jak aktuální hru Ib-

sen napsal před více než sto lety 
a jakým způsobem promlouvá 
k současnému diváku. A je moc 
povznášející vidět, jak na to lidé 
reagují a jak nám dávají najevo, 
že je to zasahuje. A to si myslím, 
že je pravým posláním divadla.
Co vy a fi lmové role? Zatím-
co na divadelních prknech jdete 
z role do role, ve fi lmech vás ne-
vídáme… Nemrzí vás to?
Mrzí, ale to je tak vše, co s tím 
mohu dělat. V dnešní době po-
kud herec nežije v Praze, tak 
nemá příliš moc možností, 
jak proniknout do světa fi lmu 
a televize. Jsou to ojedinělé 
případy. Navíc Uherské Hra-
diště je od Prahy dost daleko… 
Ale kdo ví, třeba se ještě štěstí 
usměje.  

Teď už máte herecké zkušenos-
ti, můžete hrát milovníky i zralé 
muže… Je role, kterou byste si rád 
zahrál a koho byste rád viděl ve-
dle sebe?
Nemám vysněnou roli. Za prvé 
bych byl pak zklamaný, kdyby 
nepřišla, a za druhé někdy při-
jde role, o které jsem vůbec ne-
věděl, že existuje nebo že bych ji 
mohl hrát a stane se z ní zážitek. 
Ale rád bych si někdy zahrál 
s Emílií Vášáryovou, tu zbožňuji.
Ingrid Lounová

POPRVÉ HRÁL HEREC Tomáš Šulaj v přerovském loutkovém divadle, nyní je 
ve stálém angažmá v Uherském Hradišti a v činohře Mahenova divadla v Brně.  
Foto: archiv Slováckého divadla 
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Představujeme novou  knihu o Přerově
Na knižní pulty se dostává další kniha o Přerově – v pořadí dru-
hý sborník Historický Přerov II. Navazuje na úspěšnou publikaci 
Historický Přerov I z roku 2011. Po pěti letech tak vychází „dvoj-
ka“ sborníku, v níž nás tým autorů zve na další „špacírování“ 
po městě Přerově a jeho blízkém okolí. Autoři knihy – archivář 
Jiří Lapáček, archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík, histo-
rik Karel Žurek a ekolog Pavel Juliš, se zaměřili na památkovou 
péči, podíváme se s nimi do archeologicky proslavené lokality 
Předmostí, tentokrát do okolí zdejšího farního kostela, čtenáři 

se také dozvědí o akci Mamutov tak trochu z jiného úhlu. Zá-
jemci si budou moci rozšířit vědomosti o vybraných památní-
cích ve městě, o domech na Horním náměstí, o budově dnešní 
knihovny i třeba radnici na kdysi Dolním náměstí. Závěrečné 
kapitoly jsou věnovány vyprávění o čekyňském zámku, blízké 
kapli a pověstech o Čekyni. „Právě závěrečná kapitola o čekyň-
ských památkách poprvé představuje odborné i laické veřejnos-
ti tuto dodnes trochu opomíjenou lokalitu,“ doplnil Karel Žu-
rek, historik a jeden z autorů sborníku. Slavnostní křest knihy 
se uskuteční v knihkupectví Mezi Světy ve středu 30. listopadu
v 17 hodin za účasti autorů. (red)

 Výstava mapuje nálezy archeologů z osady u Hlinska
Nově otevřená výstava v Mu-
zeu Komenského představuje 
zájemcům o historii pravěkou 
osadu u Hlinska na Lipnicku. 
Odborníci opevněnou osadu 
Nad Zbružovým považují za 
jednu z nejdůležitějších ar-
cheologických památek Pře-
rovska, jejíž význam přesa-
huje horizont regionu. Výstava 
s názvem Tajemství pravěké 
osady v Hlinsku odhalena? je 
k vidění až do 12. března.

Lokalita se nachází poblíž 
kamenolomu Podhůra a kvů-
li těžbě kulmského prachovce 
jí hrozilo, že bude nenávratně 
zničena. Brněnští archeologo-
vé tam proto v 60. letech minu-
lého století zahájili záchranný 
archeologický výzkum. „Pra-
věká osada v Hlinsku náleží 
k nejvýznamnějším archeolo-

gickým lokalitám na Přerov-
sku, a to nejen svým význa-
mem v pozdní době kamenné, 
ale i obrovským množstvím 

nashromážděného materiálu, 
který budou zpracovávat ještě 
i následující generace,“ uvedl 
kurátor výstavy Aleš Drech-

sler. Jen fond Muzea Komen-
ského v Přerově čítá více než 
37 tisíc položek z této lokality.

Vedle vzácných archeolo-
gických nálezů, které byly 
shromažďovány 26 výzkum-
ných sezon, uvidí návštěvní-
ci i řadu modelů navozujících 
reálnou situaci a kresebnou 
rekonstrukci tváře ženy, jejíž 
pozůstatky byly v osadě obje-
veny před 40 lety. Podle an-
tropologických šetření kostra 
náležela asi 50leté ženě, což 
bylo na pravěké poměry vyso-
ké stáří. Žena se patrně v tamní 
společnosti těšila výjimečnému 
postavení, proto byla pohřbe-
na jiným způsobem než ostatní 
obyvatelé. Na výstavě jsou k vi-
dění i nálezy keramiky, mědě-
ných šperků i pracovní nástroje 
– kamenné sekeromlaty. (ilo)

ZÁJEMCI O HISTORII se na výstavě přenesou do osady pozdní doby kamenné. 
Foto: Ingrid Lounová
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  Řeka Bečva a její okolí nebývalo jen místem k procházkám. Zatímco v létě se břehy u Bečvy proměnily v pláže, tak v zimě, když napadl sníh, 
přišly na řadu zimní radovánky. Rodiny s malými dětmi vytáhly sáně, nadšenci lyže a z Rybářské aleje se sjíždělo šusem dolů, často až na za-
mrzlou řeku. Dospělí i děti sáňkovali také u elektrárenského mostu, dokonce i Na Marku, jak dokládají fotografi e z 50. let minulého století. 
A což teprve, když zamrzla řeka a rybníky, to přišly na řadu brusle. Půvabné fotografi e z přelomu 19. a 20. století dokumentují, že na zamrzlé 
vodní hladině se proháněly na bruslích i dámy v dlouhých šatech, samozřejmě za doprovodu mužů v cylindrech.  

Zmizelá místa v Přerově: Kluziště ve Wurmově ulici

SÁŇKOVÁNÍ Na Marku v 50. letech. 
Foto: Inocenc Klimeš

Když město pokryla bílá pe-
řina, nebylo v Přerově dítěte, 
které by sedělo doma. Všechna 
zábava se přestěhovala ke ko-
pečkům a svahům ve městě. 
„Sáňkovali a bobovali jsme 
z Horního náměstí kolem 
knihovny směrem na Žerotí-
novo náměstí. Ti nejodvážnější 
zvládli zatáčku o 180 stupňů 
do Kozlovské ulice. Jezdilo se 
i z Horního náměstí na Marek,“ 
zavzpomínal dnes už sedmde-
sátiletý Jiří Rosmus. Nejvíce 
v obležení sáňkujících dětí, 
které jezdily na saních nebo 
na pytlích a ty starší i na ly-
žích, byly v 50. a 60. letech 
minulého století břehy u řeky 
Bečvy. „Hodně jsme dováděli 
také na Zabijáku, to byl kopec, 
který vede k dnešnímu hotelu 
Jana,“ doplnil Rosmus.

Své kouzlo mají i mnohem 
starší vzpomínky architekta 
Jana Mráčka, které se ucho-
valy v písemné podobě v pře-
rovském archivu. „Jan Mráček 
vyrůstal v Přerově na konci 19. 
století a je autorem stati Vzpo-
mínky na počátky lyžařského 
sportu na Moravě a založení 
Lyžařského klubu v Brně. Pro-
střednictvím těchto nostal-

gických textů se seznamujeme 
s jeho dětstvím a dospíváním 
v Přerově“ informoval Jiří La-
páček, ředitel Státního okres-
ního archivu v Přerově.

Ve svých vzpomínkách Jan 
Mráček píše: „Jako školáci 
jsme se pokoušeli též o kraso-
jízdu na bruslích, později jsme 
podnikali bruslařskou turis-
tiku po Bečvě vzhůru daleko 
nad Prosenice. Jako náruživý 
a dobrý bruslař koupil jsem si 
v roce 1890 v Praze u Lüftnera 
moderní brusle zvané Jackson. 
Jezdil jsem na nich na Bečvě 
mezi dřevěným a železným 
mostem a ukazoval mladým 
bruslařům krasojízdu dle praž-
ské školy.“ V jiné části zase 
Mráček popisuje, jak přilnul 
k lyžování, které mu otevře-
lo krásný svět zimní přírody. 
První lyže se na Moravě totiž 
objevily okolo roku 1895 a Jan 
Mráček byl první lyžař v Pře-
rově, který brázdil zasněženou 
louku na Lučkách. Dva páry 
„sněhových bruslí z Kristia-
nie“ si objednal přerovský 
továrník Weigl a student Jan 
Mráček od něj jeden pár lyží 
za 16 zlatých odkoupil. „Lyže 
byly z měkkého dřeva a měly 

rákoskové vázání. V domně-
ní, že jako dobrý bruslař budu 
i dobře lyžovat, připjal jsem 
lyže hned na louce u továrny. 
Ale jaké bylo moje zklamání. 
Lyže se hluboce do měkkého 
sněhu zabořovaly, každá šla ji-
ným směrem, takže nakonec 
nezbylo, nežli je vzít na rameno 
a domů je zanést. Druhého dne 
upravil jsem správně vázání 
na obuv a vydal jsem se na prv-
ní lyžařské cvičení na nedaleký 
Čekyňský kopec. Pamatuji se 
ještě dnes na pošklebky, které 
jsem od známých i neznámých 
musil vyslechnout. Sněhu bylo 
za oněch dob tolik, že na silnici 
nebylo přes vyházené hromady 
vidět ani napravo, ani nalevo. 
Sjezdy po mírných svazích se 
mi dařily dobře hned na po-
prvé, takže jsem si troufal se-
skočit v jízdě i z nízkých mezí. 
Za nádherné zimní pohody 
lyžoval jsem denně buď na Če-
kyňském kopci, nebo na Švéd-
ských šancích a moje nadšení 
den ode dne rostlo současně 
s mými výkony,“ zavzpomínal 
Jan Mráček na své průkopnické 
lyžařské začátky.

V mrazivých dnech se v Pře-
rově bruslilo nejen na rybníce 
a řece Bečvě, ale od počátku 
minulého století bylo v Přero-
vě už i zimní kluziště s ledo-
vou plochou. Jedno udržovali 
členové Sportovního klubu 
ve Wurmově ulici, na místě 
dnešního náměstí Přerov-
ského povstání. „Kluziště 
se nacházelo v bezprostřed-
ní blízkosti vnitřního města 
a pro večerní jezdění bylo již 
tehdy osvětleno elektrickými 
lampami. Komfort bruslícím 
zajišťovala i pohodlná ohří-

várna,“ doplnil Jiří Lapáček. 
Později tu byl orelský stadion.

Další kluziště se nacházelo 
za nynější sokolovnou.  Hod-
ně se bruslilo i na několika 
městských rybnících, které se 
nacházely v místech, kde jsou 
nyní tenisové kurty. „Když 
zamrzly rybníky, vzali jsme 
hrabla a šli jsme odhrnout sníh 
z ledu, abychom mohli hrát ho-
kej. Někteří na rybníce dokon-
ce předváděli piruety a skoky, 
k největším hvězdám patřil 
za mého mládí Franta Palík. Byl 
vysoké postavy, a když rozbalil 
piruety, ženské po něm šílely,“ 
doplnil pamětník Jiří Rosmus. 
Právě zmíněný František Pa-
lík se spolu s Jitkou Blahutovou 
stali v roce 1967 přeborníky 
ČSSR v tancích na ledě.

V roce 1971 byl v Přerově 
otevřený zimní stadion, který 
byl postaven v akci Z. Nejdří-
ve se jednalo o odkryté klu-
ziště, které o dva roky později 
získalo i střechu. Na stejném 
místě se nachází zimní stadion 
i nyní. (ilo)

VE 30. LETECH minulého století bylo kluziště ve Wurmově ulici. Foto: Inocenc Klimeš

neštěstí na ledě

Tři hoši staří 6 až 7 let se klouzali 
na Bečvě pod zahradou pana Šilha-
vého, přičemž se led prolomil a hoši 
octli se až po krk ve vodě. Jejich 
volání o pomoc zaslechl gymnasial-
ní studující Pospíšil, který třikráte 
do Bečvy skočil a hochy, z nichž 
jeden byl už skoro polozmrzlý, jed-
noho po druhém na břeh zachránil. 
Odvážný čin tohoto studenta byl 
přijat s pochvalou, neb nebýti jeho, 
zaplatili by hoši své nerozvážné 
jednání životem.
Zdroj: Hlasy z Pobečví 7. 12. 1899
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Výstava o cukráři, který z dortu dokázal vytvořit umění
 Cukrárna Sum je v Přerově více než jedno století pojmem. Vznikla díky Františku Sumovi, který do Přerova přišel v roce 1900 z Litomyšle. 

Ve Wilsonově ulici zúročil svůj cukrářský um a založil rodinnou tradici, která přetrvala dodnes. V jeho práci pokračovali i oba jeho synové. 
Výstava Sladká dynastie, která představuje jejich cukrářské umění i lidský rozměr, je k vidění ve Výstavní síni Pasáž.

Všichni Sumovi byli nejen 
schopní cukráři, ale i aktiv-
ní členové přerovského So-
kola. Miloš Sum, syn zakla-
datele Františka, byl navíc 
všestranně nadaný. „Nebylo 
v Přerově výtvarníka, kte-
rý by od 1. světové války tak 
účinně zasáhl do kulturních, 
osvětových a sokolských akcí 
jako Miloš Sum. Zasáhl tak 
proto, že byl nesmírně pra-
covitý, pohotový a obětavý…“ 
napsal o Miloši Sumovi jeho 
přítel a ředitel přerovských 
středních škol Antonín Ho-
rák. Miloš Sum se sice u své-
ho otce vyučil cukrářem, ale 
jako 19letý muž byl v roce 1915 
odveden do 13. zeměbranec-
kého pluku do bojů 1. světo-
vé války. V roce 1916 se do-
stal do ruského zajetí. O rok 
později vstoupil do legií a až 
za tři roky se vrátil domů. 
„Právě v legiích začal Miloš 
Sum kreslit své spolubojov-
níky, přírodu i tamní oby-
vatele. Byl nesmírně aktivní 
v legionářském divadle, kde 
kreslil kulisy a kde si dokonce 
zahrál ženskou roli Maryši,“ 
vzpomněla kurátorka výsta-
vy Marta Jandová. Když se 
vrátil domů, zdokonaloval se 
v kreslení u renomovaných 
učitelů, později vytvářel ku-
lisy pro divadelní spolek Tyl, 
navrhoval i plakáty knižní 
obálky, vytvářel ex libris.

Velmi originální jsou jeho 
takzvané stovky – kresby ma-
lého formátu vždy na jedno 
téma – například 100x Domov-
ní kliky přerovské, 100x Boží 
muka, 100x Podzimní listí, 100x 
Mraky. „Miloš Sum byl podle 
pamětníků, kteří na výstavu 
přicházejí a pamatují ho, nejen 
velmi pracovitý člověk, ale na-
víc uměl dobře hospodařit s ča-
sem. Když třeba čekal na vlak, 
tak kreslil, co viděl, nebo psal 
básničky,“ dodala Marta Jan-
dová. Na svého dědečka velmi 
ráda vzpomíná i jeho vnučka 
Hana Martínková, jíž věnoval 
také některé „stovky“, třeba – 
100x Kolektivní kresbičky dě-

dečka a jeho vnučky Haničky. 
Tato sbírka vznikla tak, že šes-
tileté děvčátko nakreslilo čer-
venou pastelkou klikyhák a dě-
deček z něj dotvořil obrázek. 

„My jsme byli s dědou velcí 
kamarádi. Já jsem ho moc ob-
divovala. Když maloval, tak já 
jsem dřepěla vedle něho, byla 
jsem potichu a hltala ho. Dě-
deček byl fantastický a úžasný. 
Všechen volný čas jsem trávi-
la s ním a vím, že mě měl moc 
rád,“ vzpomněla s dojetím jeho 
vnučka Hana Martínková. Její 
život ovlivnil dědeček natolik, 
že dospělá Hana pokračovala 
po maturitě studiem výtvarné 
výchovy na vysoké škole a celý 

svůj profesní život předávala 
dětem v základních školách to, 
co zdědila po dědečkovi – krea-
tivitu a lásku k štětci. 

Miloš Sum byl aktivním ne-
jen v Sokole, ale byl také čle-
nem Československé obce le-
gionářské, mimo jiné vytvořil 
v muzeu i legionářskou expo-
zici, kterou ale zničili fašisté. 
Byl i členem odbojové skupiny 
Obrana národa a začátkem srp-
na roku 1940 byl zatčen a věz-
něn na Veveří v Brně a v dalších 
věznicích. Těžký pobyt ve vě-
zení dokázal proměnit ve „ško-
lu života“. „Učil se od aka-
demického malíře Jaroslava 
Krále, který byl později popra-
vený v Osvětimi, rád vzpomí-
nal na sochaře Antonína Ivan-
ského nebo Mojmíra Dostála, 
vševěda, který vězňům dával 
hodiny matematiky, geomet-
rie či zpěvu,“ doplnila Jando-
vá. Miloš Sum ve vězení napsal 
básnické sbírky a namaloval 
spoustu obrázků. Po propuště-
ní organizoval pomoc vdovám 
a rodinám po vězněných a po-
pravených. Ani po nucené od-
mlce, kdy jim byla po roce 1948 
cukrárna zabavena, Miloš Sum 
nezahořkl a pracoval ve své 
profesi cukráře a vedl kur-
zy v Olomouci. Výstava, která 
ukazuje život jedné přerovské 
živnosti a hlavně statečných 
a pracovitých lidí, je k vidění 
v Pasáži do 13. ledna. (ilo)

CUKRÁRNU SUM v Přerově založil František Sum už v roce 1900. Jeho potomci 
v této živnosti pokračují dodnes. Foto: Ingrid Lounová
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Vzdáme hold Františku
Venclovskému  

Přerované na přemožitele ka-
nálu La Manche – Františka 
Venclovského nezapomněli
ani po dvaceti letech. Hold 
mu vzdají výstavou – Vzpo-
mínka na Františka Venclov-
ského, která začíná v úterý 
13. prosince v 17 hodin v sa-
lonku Galerie města Přerova. 
Výstavu zahájí osobní vzpo-
mínkou Kamila Svobodová, 
předsedkyně dálkového zim-
ního plavání v Přerově. Datum 
vernisáže je symbolické, pro-
tože právě před dvaceti lety 
nadšený sportovec zemřel. 

František Venclovský byl prv-
ním Čechoslovákem, který pře-
plaval úžinu mezi Francií a Ang-
lií. Padesát šest kilometrů zvládl 
za 15 hodin a 26 minut, svůj sen 
si 39letý Venclovský splnil 30. 
července 1971. Hned po heroic-
kém výkonu pronesl památnou 
větu: „Já su tak šťastné…“ Letos 
má František Venclovský výro-
čí více. Tím dalším do třetice je 
udělení titulu zasloužilý mistr 
sportu, který získal před 40 lety. 
Návštěvníci výstavy si budou 
moci prohlédnout jeho medaile, 
diplomy, pamětní listy, fotogra-
fi e i osobní korespondenci.

Výstavu pořádá město Pře-
rov ve spolupráci s Galerií města 
Přerova a Muzeem Komenského. 
„K vidění bude až do konce roku 
a ukončena bude  31. prosince, 
kdy se v Bečvě koná otužilec-
ká show, která je vzpomínkou 
na Venclovského,“ uvedla Lenka 
Chalupová, mluvčí přerovské 
radnice. Galerie na Horním ná-
městí bude ten den otevřena pro 
veřejnost od 14 do 16 hodin. (ilo)

V muzeu to voní jehličím a perníkem, 
s adventem začaly Vánoce na zámku
Zatímco většina lidí teprve 
uvažuje o nákupu vánočního 
stromu, v Muzeu Komenské-
ho to už voní perníkem a jeh-
ličím. Vánočně nastrojených 
jedlí tu mají hned šest – od sta-
ročeského zdobení slaměnými 
ozdobami a sušeným ovocem, 
přes korálkové ozdoby z vá-
lečných let až po současnost, 
kdy jsou ozdoby na stromě sla-
děny převážně do jedné bar-
vy.  Vánoce na zámku začaly 
s prvním adventem a výstava 
patří k těm nejnavštěvovaněj-
ším v roce.

Do přerovského zámku 
v tuto dobu míří hlavně děti 
z mateřských a základních škol 
– cíl mají jediný – zkrátit si ten 
dlouhý čas čekání na ježíška. 

Rozsvícený a nazdobený 
stromeček – dnes už symbol 
Vánoc, bez nějž si nedokážeme 
představit Štědrý den a období 
do Tří králů, nebyl vždy samo-
zřejmostí. „Do 1. světové války 
bylo zdobení stromků záleži-
tostí bohatých měšťanských 
vrstev. V mnoha rodinách 
mívaly jen skromnou větev. 
Až od 40. let 20. století měla 
vánoční stromek téměř každá 
česká domácnost,“ vysvětli-
la jedna z kurátorek výstavy 
Šárka Krákorová Pajůrková. 
Na výstavě jsou všechny vá-
noční stromy součásti inte-
riéru. „V kruhovém sálu pod 
věží máme měšťanský interiér 
z konce 19. století s ukázkou 
dobového slavnostního oděvu. 
Jehličnan je ozdobený histo-
rickými korálkovými ozdoba-
mi, sušeným ovocem a lojový-
mi svíčkami, pod stromečkem 
jsou i dárky, které dostávaly jen 
děti z bohatých rodin,“ uvedla 
další z kurátorek výstavy Hana 

Holásková.  Zato děti z chud-
ších rodin si mohly nechat 
o dárcích jen zdát, většinou 
dostaly na Štědrý den jen ba-
líček cukrovinek. Na výstavě 
jsou k vidění i formy na perní-
ky z tvrdého ovocného dřeva. 
„Říkalo se jim kadluby a per-
níkové těsto, které se připravo-
valo několik týdnů dopředu, se 
vtlačilo do formiček. Potom se 
vykleplo – a tvary husarů, ko-
níků, miminek nebo chalou-
pek se teprve pekly v troubě,“ 
dodala Krákorová Pajůrko-
vá. Nazdobit si perník mohou 
i děti, které přijdou na vánoční 
animační program. „Perníky 
už máme upečené, děti je jen 
zdobí podle vlastní fantazie,“ 
doplnila Holásková.

Od 50. let minulého století 
se v bývalém Československu 
objevily první kolekce – čo-
koládové fi gurky a bonbony 
s náplní často ve tvaru šišek, 
zvonků nebo permoníků, za-
balené do barevného staniolu. 

„Kolekce zcela vytlačily doma 
pečené cukroví, které se dří-
ve věšelo na vánoční stromek. 
V tomto období – v 50. letech se 
začalo používat místo tradič-
ních svíček elektrické vánoč-
ní osvětlení,“ upřesnila Šárka 
Krákorová Pajůrková.

Dva stromy na výstavě jsou 
nazdobeny podle posledních 
vánočních trendů – do tyrkyso-
vého a růžového ladění. „Fou-
kané a ručně malované baňky 
máme ze Slezské tvorby Opava, 
což je jeden z našich nejznáměj-
ších výrobců skleněných ozdob, 
který je vyváží do celého svě-
ta. Zájemci si je mohou zakou-
pit u nás v muzeu v pokladně,“ 
zmínila Holásková.

Na výstavě nechybějí ani 
ukázky betlémů, dominu-
je Zbořilův ručně vyřezávaný 
betlém se 127 fi gurami. Jedi-
nečný skvost z lipového dřeva 
pro přerovské muzeum vy-
tvořil sázavský řezbář Bedřich 
Zbořil v letech 1997 až 2009. (ilo)

 Vánoční galerie zve na snímky z Přerova, staré pohlednice a medvědí rodinky  
Poetika starých Vánoc dýchne 
na návštěvníky Galerie měs-
ta Přerova. Dobové vánoční 
pohlednice, stará novoroční 
přání i klasické „Ladovky“ 
představí Přerovský klub sbě-
ratelů. Pohlednicové panely 
budou doplněny o prezentaci 
valašské krajky a o vánoční 
prodej uměleckých děl, který 
letos zahrnují šité, háčkova-
né a plstěné hračky. Adventní 
atmosféru dokreslí nasvícený 
dřevěný betlém pod zámec-
kým obloukem. 

Valašskou výšivku, deč-
ky a obrázky přiveze Bože-
na Hambálková z Valašského 
Meziříčí. Originální ručně 

vyráběné hračky z přírodních 
materiálů představí tři ženy 
z Přerovska. „První z nich je 
keramička Lenka Horáková, 
která v naší galerii nepre-
zentuje svou tvorbu poprvé. 
Přivedla s sebou i dvě kama-
rádky, výtvarnici Petru Zlou 
a Danu Marii Černou. Přive-
zou obrovskou medvědí rodi-
nu, která bude prezentovat tři 
styly tvorby – šití z bavlněné 
látky, plstění z ovčího rouna 
a háčkování z příze,“ řekla ve-
doucí galerie Lada Galová. 

Všechny „medvědářky“ pojí 
společný příběh. Petra Zlá cho-
vá doma ovce a chtěla užitečně 
zpracovávat jejich vlnu. Dana 

Marie Černá sehnala návod 
na háčkování prvního medvěda 
pro svou maminku, která po-
třebovala cvičit ruce. Mamin-

ka háčkování sice odmítla, ale 
dcera dnes nestíhá uspokojovat 
zájemce o háčkovanou hrač-
ku. A Lenka Horáková? „Řekla 
jsem si, že když to dokážou ty 
dvě, proč ne i já. Nápad na šití 
bavlněných medvědů v retro 
stylu byl na světě,“ říká. Šité, 
plstěné i háčkované hračky 
mají svou duši. „Vytváříme je 
srdcem a dávno už pracujeme 
bez návodů, které nás svazova-
ly,“ míní výtvarnice. 

Vánoční expozice potrvá 
do 31. prosince a bude insta-
lována souběžně s probíhající 
výstavou fotografi í Jana Čepa 
a uměleckého kováře Jiřího 
Jurdy mladšího. (red)

VÁNOCE na zámku začaly od první adventní neděle. Výstavu loni navštívila 
tisícovka dětí ze základních a mateřských škol. Foto: Ingrid Lounová

MEDVÍDKY – oblíbené hračky z dět-
ství vystavují tři ženy z Přerovska. 
Samy je tvoří a každá jinou technikou. 
Foto: archiv GMP
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Ideální koupání? V ledu, když má voda jen dva stupně

  Zachumlaní do čepic a šál si Přerované poslední den v roce nenechají ujít koupání odvážných zimních 
plavců v Bečvě. Oblíbenou silvestrovskou show, kdy se asi tři desítky okostýmovaných otužilců vnoří 
do ledové lázně, sledují stovky lidí z břehů Bečvy i z mostů. Recesní akce začíná 31. prosince ve 14 hodin 
u sportovního centra Mlýn.
Mírně nasněženo a rtuť teplo-
měru jen několik stupňů pod 
nulou – tak vypadá ideální po-
časí pro zimní plavce. „Když 
je led a sníh, vypadá to hezky 
a k zimnímu plavání to patří. 
Skvělé je, když je mráz a voda 
má tak dva stupně Celsia. 
I když na organizaci akce je to 
pro nás složité, protože si bazén 
v Bečvě musíme vyřezat v ledu. 
Máme ale výbornou spolupráci 
s hasiči a těm patří náš velký 
dík,“ říká Kamila Svobodová 
z Dálkového zimního plavání 
TJ Spartak Přerov. Do Přero-
va se na silvestrovskou show 
sjíždějí dálkoví zimní plavci 
z Olomouce, Prostějova, Brna 
a v posledních letech i potápěči 
z Chocně. „Nejstarším účast-
níkem bývá asi sedmdesátiletý 
Bob Pácl z Prostějova, nenechá 
si ujít nikdy žádné závody ani 
show,“ dodává Svobodová. 

Kostýmy si plavci připra-
vují sami, záleží na jejich fan-
tazii, kreativitě a hlavně je 
celá show pojata jako recese. 
„Potápěči si jeden rok připra-
vili taneční vystoupení v du-
chu mažoretek, obecenstvo to 
ocenilo. Originální bývá Dana 
Němčíková, ta už rok dopředu 
přemýšlí o kostýmu, chce být 
nejodvážnější a taky nejkrás-
nější,“ říká s nadsázkou Kamila 
Svobodová. Na závěr si všichni 
účastníci akce připomenou 
přemožitele kanálu La Manche 

Františka Venclovského, od je-
hož smrti letos uplyne dvacet 
let. Na jeho památku pošlou 
otužilci po Bečvě malou kytič-

ku. Někteří ze zimních plavců 
hned následující den zamíří 
na podobnou show do Brna, 
kde se koná křest otužilců. (ilo) 

Vytrvalostní borci si 
zaběhnou i na Silvestra

  Poslední den v roce patří také  
tradičně vytrvalostním běžcům, 
kteří si změří síly už v 39. ročníku 
Silvestrovského běhu. Start zá-
vodu, který je určený dospělým 
běžcům – v kategoriích junioři, 
muži, veteráni nad 40 let a pro 
ženy nad 40 let, je 31. prosince 
v 10 hodin u loděnice v Přerově.

Trasa celého závodu je dlouhá 
7500 metrů. „Běží se tři 2,5ki-
lometrové okruhy od budovy 
loděnice směrem k ornitologic-
ké stanici, před nájezdovými 
rampami se točí vlevo, obíhá 
ostrůvek a vrací se zpět k lodě-
nici do místa startu a zároveň 
i cíle,“ upřesnil trasu ředitel 
závodu Miloš Přidal z pořádající 
TJ Spartak Přerov. V loňském 
roce se na start postavilo 38 
mužů a žen. „Nejlepšího času 
loni dosáhl nestor přerov-
ských Silvestrovských běhů 
Ivan Chajda z Přerova, který 
závod zaběhl s časem 25:19,“ 
informovala Šárka Tomko-
vá z TJ Spartak. Z žen dosáhla 
nejlepšího času 33:06 Moni-
ka Peluhová z olomoucké Ligy 
stovkařů. Právě zmíněný běžec 
Ivan Chajda, který je letos 70le-
tým jubilantem, byl v loňském 
závodě nejstarším a zároveň 
nejrychlejším běžcem. Přerov-
ského závodu se účastní atleti 
z nejbližšího okolí, ale i z Kro-
měříže, Olomouce, Českých 
Budějovic a Veselí nad Lužnicí. 
Startovní kancelář je otevřená 
hodinu před startem. (ilo)

Česká tenisová špička míří do Přerova na Zlatého kanára
 Nejlepší čeští tenisté se sejdou pod jednou střechou v Přerově 

na Zlatém kanárovi. V tenisové hale se v úterý 20. prosince od 
17 hodin nebudou měřit síly u sítě, ale domácímu publiku se kromě 
nejúspěšnějších tenistů představí zpěváci a další hvězdy šoubyzny-
su. Slavnostní vyhlášení ankety časopisu Tenis – za rok 2016 – Zlatý 
kanár se v Přerově koná už potřinácté.

„Kromě nejlepších tenistek a te-
nistů do Přerova přijede také 
olympijský vítěz v judu Lukáš Kr-
pálek. Z hudebníků a muzikantů 
se mohou diváci těšit na kapelu No 
Name, Vaša Patejdla, slovenskou 
zpěvačku Andreu Zimániovou, 
Olgu Lounovou a baviče a kou-
zelníka v jedné osobě - Richarda 
Nedvěda. Moderátorem veče-
ra bude sportovní redaktor Petr 
Vichnar,“ informovala Daniela 
Huťková z Tenisového klubu Pre-
cheza Přerov. Vyhlášení ankety 
Zlatý Kanár probíhá v několika 
kategoriích, kromě nejlepších te-

nistů v ženské a mužské kategorii 
je pamatováno na postup v žeb-
říčku WTA, postup v žebříčku 
ATP, talent roku – hoši, talent 
roku – dívky, tým roku, nejlepší 
deblista, nejlepší deblistka, vozíč-
kář roku a deblový pár roku. „Ne-
zapomínáme ani na talentované 
děti do 15 let, těm je věnována 
nejmladší kategorie Kanáří nadě-
je,“ doplnila Huťková.

Akci  pořádá fi rma Sport Ma-
nagement ve spolupráci s Čes-
kým tenisovým svazem, TK 
PRECHEZA Přerov a časopi-
sem Tenis. (ilo)

PŘEROVANÉ V KABÁTECH na Silvestra sledují zimní plavce, kteří se vnoří do le-
dové vody. Foto: Hana Žáčková 

V LOŇSKÉM ROCE se v Přerově na Zlatém kanárovi objevily i úspěšné tenistky 
Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Foto: Jiří Vojzola
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov

Eva Machalová, 725 017 083

1. 12. Osek nad Bečvou–Přerov, 
12 km, vlak 8.17 hod., vede Szabóová
1. 12. Rožnov pod Radhoštěm–Valaš-
ská Bystřice, 8 km, vlak 7.20 hod., 
vede Bernátová
3. 12. Horní Věstonice–Děvín–Horní 
Věstonice, 14 km, vlak 7.25 hod., vede 
Pěček
8. 12. Kokory–Žeravice–Rokytnice, 
10 km, autobus 8.35 hod. aut. nádraží 
zastávka č. 11, vede Lančová
8. 12. Radotín–Bezuchov–Dřevo-
hostice, 10 km, autobus 9.20 hod. 
aut. nádraží zastávka č. 22, vede 
Láhnerová
10. 12. Útěchov–Vranov–Česká, 
11 km, vlak 7.41 hod., vede Šťáva (čeká 
v Brně)
15. 12. Fryšták– Lešná–Fryšták, 
9 km, autobus 8.00 hod., aut. nádraží 
zastávka č. 14, vede Bernátová
17. 12. Vizovice–Luhačovice, 18 km, 
vlak 8.11 hod., vede Válková
29. 12. Bystřice pod Hostýnem–
Hostýn, 10 km, vlak 7.44 hod., vede 
Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 

Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

3. 12. Domašov nad Bystřicí–Těší-
kovská kyselka–Lipina–Šternberk, 
18 km, vlak 6.34 hod., vede Punčo-
chářová
7. 12. Moravičany–Loštice–Mora-
vičany, 10 km, vlak 8.06 hod., vede 
Poláková
10. 12. Domaželice–Karlovice–Stará 
Ves, 10 km, bus 8.00 hod., vede 
Vaculík
14. 12. Vinary–Žebračka–lávka 
U Tenisu–Přerov, 10 km, bus MHD 
9.40 hod., vede Polidorová
21. 12. Do Olomouce za betlémy 
s návštěvou Pevnosti poznání, vlak 
8.06 hod., vede Dostál
28. 12. Vycházka na ukončení roku 
2016, 10 km, odchod sokolovna 9.00 
hod., vede Vaculík 
31. 12. Tršice–Kamenná bouda–Velký 
Újezd, 11 km, bus 8.20 hod., vede 
Vaculík
1. 1. 2017 Novoroční výstup na Čekyň-
ský kopec, hvězdicový výstup, trasu 
i způsob výstupu si volí každý účast-
ník sám, v době 10–14 hod.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

3. 12. Přerovský traverz, poslední tra-
verz přátel VHT spojený s promítáním 
z hor a s taneční zábavou, 11 km, 
vedou Ludvík a Beránek, nádraží ČD 
9.45 hod.
6. 12. Schůze, restaurace Pivovar, 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí
10. 12. První čaroděj, Ostružná–Papr-

sek–Smrk–Staré Město, 25 km, vede 
Balcárek ml., vlak 6.34 hod. 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: Út–pá 8–17 hod.  
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:

Do 30. 12. Vánoce na zámku. Tradiční 
vánoční výstava věnovaná medo-
vému pečivu, perníkům a slavnost-
nímu odívání od konce 19. století až 
po současnost, ke zhlédnutí betlém 
Bedřicha Zbořila.
Do 12. 3. Tajemství pravěké osady 
v Hlinsku odhalena? Reprezentativní 
výstava o jedné z nejvýznamnějších 
archeologických lokalit Přerovska, 
velký výstavní sál.
Do 31. 3. 2017 Komenský? Toho už 
jsme někde viděli! Výstava představí 
takzvaný druhý život Jana Amose 
Komenského s důrazem na běžně 
dostupné předměty (pohlednice, 
bankovky, odznaky apod.). 

Akce:

15. 12. Křižácké hrady polského 
Pobaltí, přednáška Lubomíra Vyňu-
chala, od 17 hod. v Korvínském domě
29. 11.–22. 12. Vánoce na zámku 2016, 
krátkodobý edukační program, který 
zážitkově-kreativní formou dopro-
vází stejnojmennou výstavu

Animační programy 
k expozicím:

Expozice archeologie – „Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem“, 
„Pohled na pravěkého člověka“ (pro 
střední školy), Expozice mineralogie 
– „Dobrodružná výprava za lesklými 
kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
Veselé příběhy ze staré školy

Od metličky k rákosce – poučně žer-
tovné posezení ve školních škamnech
Pohádkové povídání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro mateřské 
a základní školy) 
Dobrodružné bádání o tajemstvích 
přerovského zámku (pro střední 
školy)

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.; so–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Akce:

8. 12. Zimní skořápkohraní – výtvar-
ná dílna, dekorace ze žaludů a oříšků, 
ovčí vlny a černého drátu: drátovaný 
ptáček na větvi s oříšky, plstěné 
žaludy - vánoční závěs, oříškový 
jehelníček, plstěná miniatura do oříš-
ku a ptáček z oříšku, drátu a fi lcu, 
16–19 hod. v budově ORNIS, omezený 
počet míst, přihlášky předem
13. 12. Irena Vágnerová – Proč kácet 

ve městě? Přednáška pracovnice 
Agentury ochrany přírody a krajiny 
o posuzování zdravotního stavu 
stromů a jejich sadovnické hodnotě, 
nemocech a růstových anomáliích,
o poškození a kácení stromů 
ve městě, od 17 hod. v Korvínském 
domě na Horním náměstí. 
15. 12. Vánoční setkání ornitologů. 
Setkání laiků i odborníků, novinky 
z oboru, posezení, od 17 hod. v budo-
vě ORNIS. 
18. 12. Vánoční strom pro ptactvo, 
výroba krmení pro ptáky a zdobení 
vánočního ptačího stromu, 14–18 
hod., od 17 hod. vánoční koncert, 
v budově ORNIS. 

Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:

Putování k jesličkám – tradice 
a zvyky od adventu po Tři krále
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku 
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@
prerovmuzeum.cz, informace o pro-
gramech na www.ornis.cz

Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí.
Semínkovna, sdílení a nekomerční 
výměna semen, po–pá 8–16 hod.

HRAD HELFŠTÝN

pro veřejnost uzavřen

7. 1. 2017 Novoroční výstup na hrad, 
8–15 hod.

MĚSTSKÝ DŮM

1. 12. Vánoční hvězda, vánoční 
pohádka pro děti, divadlo Scéna Zlín, 
8.30–10 hod.
1. 12. Vánoční koncert 2016 orchestru 
Václava Hybše, hosté duo Kamélie 
a čtveřice mladých zpěváků: Štěpán 
Piller, Barbora Fialová, Sabina Olijve 
a Tomáš Jeřábek, v 19.30 hod.
2. 12. Závěrečná taneční lekce kurzu 
P1, hraje JEN TAK II., 18–24 hod.
3. 12. Závěrečná taneční lekce kurzu 
P2, hraje JEN TAK II., 18–24 hod.  
4. 12. Miss Model, 13. ročník soutěže 
krásy a elegance, agentura HIT Pře-
rov, 18.30 hod.
6. 12. La Gioia, vánoční megakoncert 
skvělého slovenského popoperního 
tria Petera Ševčíka, Mateje Vaníka 
a Petera Ďurovce v doprovodu Ivanny 
Bagové (vítězky „Hlasu Českosloven-
ska“), v 19.30 hod.
8. 12. Strašidlo cantervillské, derni-
éra divadelního představení divadla 
Dostavník Přerov, v 19.30 hod.
10. 12. Závěrečný ples, Taneční škola 
Šrámkovi, hudební doprovod skupina 
JEN TAK II., 18–24 hod. 
11. 12. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská 
kapela
13. 12. Vím, že víš, že vím, hrají Simona 
Stašová a Michal Dlouhý, komedie 

o tom, jak si udržet zdravé manžel-
ství, v 19.30 hod.
14. 12. Vánoce s Vocantes, vystoupení 
pěveckého sboru ZUŠ Přerov, v 19.30 
hod.
16. 12. Bude to jinak!, Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers, v 19.30 hod.
20. 12. Vánoční speciál 2016, travesti 
skupina Screamers a Techtle Mecht-
le, v 19 hod.
26. 12. Nedělní párty při dechovce, 
poslední prodloužené taneční setkání 
„Na Štěpána 2016“, 13.30–20 hod., 
hraje skupina MINI
30. 12. Sejdeme se před Silvestrem 
s RE-VOX a Šediváky, tradiční před-
silvestrovské setkání v rifl ovém bale-
ní se stolovou úpravou, 20–02 hod.

Předprodej MIC, tel.: 581  587 711

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

1. 12. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod.
6. 12. Videopřednáška zimního 
semestru VU3V s názvem Kouzelná 
geometrie, učebna MěK v Přerově, 
(jen pro již přihlášené)
8. 12. Barvy pro náš život – před-
náška Mileny Moudré, učebna MěK 
v Přerově, od 17 hod.
13. 12. Používáme tablet – přednáška 
Pavla Cimbálníka, učebna MěK v Pře-
rově, od 16 hod.
19. 12. Kulturní akademie knihovny 
na téma W. A. Mozart – potlesk pro 
hudební podivíny, učebna MěK v Pře-
rově, od 13 hod.
Akce pro děti:
1., 8., 15., 22., 29. 12. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
6. 12. Tvořivá dílna – čertovské tvo-
ření, půjčovna pro děti, od 14 hod.
6. 12. Tvořivá dílna – andělíčci 
na stromeček, pobočka MěK 
Trávník 30, od 14 hod.
8. a 22. 12. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
od 14 hod.
8. 12. Máme rádi zvířátka – veselé 
malování s Lubomírem Dostálem, 
půjčovna pro děti, od 15 hod.
10. 12. Zdobení vánočních perníčků, 
pobočka MěK v Předmostí, 9–12 hod.
20. 12. Tvořivá dílna – andělské tvo-
ření, půjčovna pro děti, od 14 hod.
Akce v místních částech:
1.–31. 12. Velká luštitelská soutěž 
pro děti, Dluhonice, v provozní době 
knihovny
3. 12. Tvořivá dílna – výroba mýdel 
a svíček, Dluhonice, od 17 hod.
8. 12. Tvořivá dílna – vánoční andílci, 
Čekyně, od 16 hod.
8. 12. Tvořivá dílna – zdobení vánoční 
baňky, papírová taška na dárek, 
Lýsky, od 16.30 hod.
10. 12. Tvořivá dílna – zdobení tašek, 
batohů a triček barvami na textil, 
Dluhonice, od 17 hod.
12. 12. Čaj o páté – předvánoční 
posezení u čaje, výstavka knih, 
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www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – prosinec 2016                                                   změny vyhrazeny!
dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

společná sauna 

z bazénu
sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15–7.30; 10–14 6.15–7.30; 10–14 imobilní 11–13 zavřeno v párech 15–21

Úterý 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–20 15–21 ženy 14–21

Středa 18–20 6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–21

6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–19 18–21 muži 13–21

Čtvrtek 18–20 6.15–7.30; 9–12;
14–16; 18–21

6.15–7.30; 9–12; 14–16; 
18–20 18–21 ženy 15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–15; 
17.30–20.00 imobilní 14–16 15–21 muži 15–21

Sobota 10–20 10–20 10–20 společná 10–20

Neděle 10–18 10–18 imobilní 10–12
aqua aerobic 16–16.45 10–18 společná 10–18

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

sobota  3. 12. 17–20 17–20 17–20 společná 10–20
pátek 23. 12. 10–20 10–20 14–20 muži 14–20
sobota 24. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14
neděle 25. 12. 13–20 13–20 13–20 společná 13–20
pondělí 26. 12. 10–20 10–20 10–20 společná 10–20
úterý 27. 12. 10–20 10–20 13–20 ženy 13–20
středa 28. 12. 10–20 10–20 13–20 muži 13–20
čtvrtek 29. 12. 10–20 10–20 14–20 ženy 14–20
pátek 30. 12. 10–20 10–20 14–20 muži 14–20
sobota 31. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14
neděle 1. 1. 2017 zavřeno
pondělí 2. 1. 2017 10–20 10–20 10–20 společná 10–20

výměna receptů na cukroví, Henčlov, 
od 17 hod.
12. 12. Tvořivá dílna – ozdoby na stro-
meček, Lověšice, od 16 hod.
13. 12. Tvořivá dílna – vánoční svícny, 
ozdoby z pomerančové kůry, Újezdec, 
od 16.30 hod.
13. 12. Tvořivá dílna – vánoční deko-
race, Vinary, od 17 hod.
13. 12. Tvořivá dílna – andílci ze skle-
niček, Žeravice, od 16.30 hod.
15. 12. Tvořivá dílna – enkaustika – 
výroba vánočního balicího papíru, 
Kozlovice, od 16 hod.
20. 12. Tvořivá dílna – dekorace 
na vánoční stůl, Újezdec, od 16.30 
hod.
22. 12. Tvořivá dílna- vánoční ozdoby, 
Kozlovice, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a

5. 12. Zdravý podzim života: Co dělat, 
když brní končetiny – Olga Župková, 
10.15 hod.
5. 12. Cvičení paměti, 11.15 hod.
6. 12. Zdravý podzim života: Vycházka 
s trekingovými holemi: Betlém v Dře-
vohosticích, odjezd z aut. nádraží 
v 10.45 hod., stanoviště č. 23
12. 12. Rukodělná činnost: andílci 
z květináčků, 10.15 hod.
13. 12. Zdravý podzim života: Vycház-
ka s trekingovými holemi: Vycházka 
do kostela v Předmostí, sraz v 10.15 
hod. v centru SONUS
14. 12. Kavárna pro seniory: Křížem 
krážem Bulharskem – Helena Patoč-
ková, 16 hod.
19. 12. Křesťanské Vánoce, zvyky 
a tradice – Emílie Šmídová, 10.15 hod.
21. 12. Plavání, sraz na bazénu v 15.20 
hod.

Zdravotní cvičení s lektorem 
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do
10 hod. 

Internet pro seniory vždy v pon-
dělí od 9 do 13 hod. Lektor je přítomen 
od 12 do 13 hod.

PC kurz pro začátečníky
 – kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí od 13 do 14.30 hod. v centru 
SONUS, Palackého 17 a začíná v pon-
dělí 9. 1. 2017. Cena kurzu je 450,- Kč.

PC kurz pro pokročilé 
– kurz se skládá z pěti lekcí, vždy 
v pondělí od 14.45 do 16.15 hod. v cen-
tru SONUS. Začíná v pondělí
9. 1. 2017. Cena kurzu je 400,- Kč.  
Přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

SVČ ATLAS 

1. 12. Čertoviny, BIOS od 17 hod.
5.–9. 12. Vánoční salon, tradiční 
akce v Atlase pro MŠ, ZŠ a veřejnost, 
s ukázkami lidové tvořivosti, denně 
8.30–11.30 hod. a 13–17 hod., v pátek 
jen dopoledne
6. 12. Uzávěrka prvního kola fotosou-
těže Příroda kolem nás, BIOS
7. 12. Vystoupení na náměstí 
TGM v rámci akce „Vánoce v Přerově“ 
–  Přerovský dětský sbor, taneční 
škola, tělovýchova
12. 12. Uzávěrka výtvarné soutěže 
pro děti „Vánoční stromeček s kou-
zelnou hvězdičkou“, práce označte 
jménem a věkem dítěte, adresou 
a telefonním číslem, adresa: Atlas, 
Žižkova 12, Přerov.
12.–15. 12. Vánoční výstava v MD, 9.30–
17.30 hod., ve čtvrtek do 15.30 hod.
15. 12. Vánoční koncert, vystoupení 
dětí z hudebních kroužků Atlasu, 
V-klub u elektrárny, od 17.30 hod. 

Keramické hrátky pro děti, 
mládež a dospělé. 
Páteční od 15 do 17 hod., sobotní od 
8 do 11 hod. Přihlášky předem Atlas.

  DUHA KLUB DLAŽKA

9.–11. 12. Pohádkový víkend v Pře-
rově
15. 12. Hradišťan, Klub Teplo, 19 hod.
17. 12. Country Vánoce s Freďáky, 
Klub Teplo, 19.30 hod.
23. 12. Vánoční šachový turnaj, Klub 
Dlažka, 14 hod.
1.–3. 12. Novoroční šachový turnaj

DUHA KLUB RODINKA

12. 12. Příchod královny Zimy, 
od 16.30 hod. na Horním náměstí
Miniškolka AJORodinka pro děti 
1–5 let každý den 6–16  hod. 
(po domluvě i do 18 hod.)
Tělocvičení s Rodinkou pro děti od 
2 let každý čtvrtek 17–18 hod v tělo-
cvičně ZŠ Želatovské

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
4., 11. a 18. 12. Popelka – předsta-
vení začínají vždy ve 14 a v 16 hodin 
v Loutkovém divadle Sokola Přerov. 

JAZZOVÝ VEČER
2. 12. ACADEMIC JAZZ BAND, host: 
OLDTIME JAZZ BAND z Loučné nad 
Desnou, uvádí Jaroslav Cedidla, Velký 
sál klubu Teplo, Horní náměstí, od 19 
hod., předprodej vstupenek KIS

VÁNOČNÍ KONCERT
9. 12. Tradiční vánoční koncert – 
25. ročník varhanního koncertu 
v chrámu sv. Vavřince v Přerově, 
v 19.30 hod. Na programu zazní výběr 
děl ze skvostů evropské duchovní 

hudby. Účinkují: Vladimír Roubal (var-
hany), Jana Koucká – soprán, Jan Ver-
ner a František Svejkovský (trubka). 
Pořádá Střední škola gastronomie 
a služeb, Přerov, Šířava 7, předprodej 
vstupenek v budově školy.

KERAMIKA ÚJEZDEC

1. 12. Vyrábíme sněhuláka z keramiky
5. 12. Mikuláš u vás doma
8. 12. Vyrábíme rybičku a andílka
15. 12. Glazování
22. 12. Pečeme perníčky
 Začátky vždy v 15.30 hod.

PĚVECKÝ SBOR VOKÁL 

16. 12.  Adventní koncert, Beňov, 
v 18 hod. 
19. 12. Vánoční koncert, Dluhonice, 
v 18 hod.
26. 12. Vánoční koncert, kostel sv. 
Vavřince, Přerov, v 16 hod.

VÝSTAVA BETLÉMŮ

10.–20. 12. Adventní výstava bet-
lémů, dvě stovky betlémů ze sbírky 
Stanislava Dostála, prostory Sboru 
Jana Blahoslava, Havlíčkova 11, 
otevřena po–pá 9–11 a 14–17, so, 
ne 14–17 hod. Slavnostní zahájení 
výstavy v pátek 9. 12. v 16. 00 hod. 
Skupiny (školy a školky) po telefonic-
ké domluvě 606 207 782.

Dvojkřest

3. 12. Šansoniérka Irena Kanovská 
a spisovatelka Lenka Chalupová si 
navzájem pokřtí CD Teraz a tady II a 
detektivku Tyrkysové oko, náměsti 
TGM v 19 hod.  
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Knihkupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, tel. 731 116 622

Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Trafačka – krámek pro radost, Na Marku, tel. 608 408 295

KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

16. 12. v 17:00 hod. 
Fantastická zvířata a kde je najít 
3D, dabing
16. 12. ve 20:00 hod. 
Pařba o Vánocích 2D, titulky
17. 12. v 17:30 hod. 
Doctor Strange 3D, dabing 
17. 12. ve 20:00 hod. 
Santa je pořád úchyl! 2D, titulky
18. 12. v 17:30 hod. 
Anděl Páně 2, 2D
18. 12. ve 20:00 hod.
Pohádky pro Emu 2D 
19. 12. v 17:00 hod.
Rogue One: Star Wars Story 3D, 
dabing
19 .12. ve 20:00 hod.

Zúčtování 2D, titulky
20. 12. v 17:00 hod. 
Snowden 2D, titulky 
20. 12. ve 20:00 hod. 
Příchozí 2D, titulky
21. 12. v 17:30 hod. 
Tenkrát v ráji 2D
21. 12. ve 20:00 hod.
Rogue One: Star Wars Story 2D, titulky 
22. 12. v 17:30 hod. 
Zpívej 3D, republiková premiéra, 
dabing 
22. 12. ve 20:00 hod. 
Collateral Beauty: Druhá šance 2D, 
republiková premiéra, titulky
23. 12. v 17:30 hod. 
Lichožrouti 2D, česky 

23. 12. ve 20:00 hod. 
Manžel na hodinu 2D, česky 
24. 12. Nehraje se
25. 12. Nehraje se
26. 12. v 17:30 hod. 
Odvážná Vaiana: 
Legenda o konci světa 3D, dabing 
26. 12. ve 20:00 hod. 
Underworld: Krvavé války 3D, titulky. 
27. 12. v 17:30 hod. 
Pohádky pro Emu 2D 
27. 12. Ve 20:00 hod. 
Inkarnace 2D, titulky
28. 12. v 17:30 hod. 
Anthropoid - BIOSENIOR 2D, titulky
28. 12. ve 20:00 hod. 

Fantastická zvířata a kde je najít 2D, 
titulky
29. 12. v 17:30 hod. 
Příchozí 2D, titulky
29. 12. ve 20:00 hod. 
Underworld: Krvavé války 2D, titulky
30. 12. v 17:30 hod. 
Ostravak Ostravski 2D
30. 12. ve 20:00 hod. 
Komici s.r.o. Th e Tour 2D
31. 12. Nehraje se

Bijásek

18. 12. v 15:30 hod. 
Trollové 2D, dabing

Černobílé a barevné fotografi e dobového Přerova, reálie města a místní přírody, 
snímky přerovských osobností, ale i svědectví ze sportovních klání nebo jazzo-
vých koncertů - to vše zahrnuje jubilejní výstava k 75. narozeninám přerovského 
fotografa Jana Čepa. Velkoplošné fotografi e jsou doplněny o expozici kovaných 
objektů Jiřího Jurdy mladšího. Po celý prosinec si mohou záj emci prohlédnout 
také dobové vánoční pohlednice a stará novoroční přání  ze sbírek členů Pře-
rovského klubu sběratelů. Trojrozměrné objekty budou zastoupeny valašskou 
krajkou a prodejní výstavou šitých, plstěných a háčkovaných medvědů. 
V salónku bude od 13. prosince k vidění výstava věnovaná přemožiteli kanálu 
La MancheFrantišku Venclovskému.

Po celý prosinec je v Pasáži k vidění výstava Sladká 
dynastie, která připomíná slavnou rodinu Miloše Suma 
- statečného a nevšedního člověka, cukráře, výtvarní-
ka a legionáře. Přerovská cukrárna Sum existuje 
v našem městě již 116 let díky pradědečkovi Františ-
kovi. Na výstavě jsou k vidění i zdařilé grafi ky Miloš 
Suma, který byl skvělým pozorovatelem svého okolí a 
vše zachycoval tužkou, štětcem nebo tuší.
Další výstava je věnována fotografi ím z první poloviny 
minulého století, které vznikly na deskových skleně-
ných negativech v přerovském fotoateliéru V. Letfuse naproti Pasáže.

V Galerii Eso si mohou návštěvníci 
prohlédnout zajímavé obrazy od malíř-
ky Lucie Staňkové z Hradce Králové. 
Malířka vystudovala Vyšší odbornou 
školu textilních řemesel v Praze. V sou-
časnosti se věnuje především malbě. 
Na plátnech a deskách maluje olejem 
i akrylem, kombinuje také techniky 
malby na hedvábí s akrylovými barva-
mi. Je členkou Unie výtvarných umělců.Panenky a postavy 

v historických kos-
týmech tvoří Eliška 
Bukvová z Prosenic 
u Přerova už čtvr-
tým rokem. Recyk-
luje staré látky 
a krajky, z nichž šije 
svým fi gurám šaty, 
modeluje z nich 
i doplňky – kabel-
ky, košíky, klo-
bouky, slunečníky 
i šperky a s pomocí 
speciální kašírovací voděodolné hmoty jim dává tvar. Vytváří tak postavy 
v kostýmech i venkovských šatech, které jakoby vystoupily z historických 
fi lmů. S fi gurální tvorbou Elišky Bukvové se mohli lidé setkat v galeriích i muze-
ích, na Trafačce je k vidění až do konce prosince. 

Prosincová výstava je znovu 
po roce věnována obrazům George 
Wishe, kterého známe také coby 
architekta Jiřího Vrbíka. Oproti 
loňskému roku, kdy si návštěvníci 
výstavy mohli prohlédnout jeho 
kresby, přináší ta letošní něco 
nového. George Wish představuje 
novou výtvarnou techniku. Jedná 
se o kombinaci kresby, malby 
a počítačového ztvárnění v novém 
výtvarném pojetí. Tato technika 
nabízí nezvykle velikou škálu 
barevných kombinací. Obrazy 
zákoutí Přerova i jiných měst jsou tištěné na malířském plátně.
Obrazy v galerii Mezi Světy doplňuje keramika Lucie Holmanové z Ohrozimi 
u Plumlova. Ta svou keramiku patinuje oxidy kovů, kdy vynikne struktura růz-
ných druhů hlín. Užitkové předměty často zdobí taveným sklem. Jedním z nej-
oblíbenějších témat autorky jsou kočky. Její keramika je mrazuvzdorná.


