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KRÁTCE Přerov se stal pohádkovým městem

Na jediný den se historické cen-
trum Přerova proměnilo ve fi l-
mové městečko. V sobotu 11. lis-
topadu tu slovenský režisér Juraj 
Jakubisko natáčel pokračování 
úspěšné pohádky Perinbaba 2. 
Z náměstí pro tento den zmizely 
dopravní značky a vše, co při-
pomínalo současnost. Na svaté-
ho Martina se tamním obyvate-
lům naskytl neobyčejný pohled 
z okna. Od brzkého rána se tu 

procházely urozené dámy v do-
provodu měšťanů v cylindrech, 
nechyběli ani městští chasní-
ci a kolem pobíhaly svátečně 
oblečené děti, které se těšily 
na vystoupení cirkusu… Na laně 
se už houpala akrobatka, silák 
procvičoval své mužné svaly, 
na střelnici lákala lepá děvča-
ta, pojízdný hokynář nabízel 
cukrovou vatu a žonglér mršt-
ně pohazoval kuželi. A do toho 

všeho fi lmové kamery, klapka 
a jedem… Filmový ruch si ne-
nechaly ujít ani desítky Pře-
rovanů, kteří vše pozorovali 
z povzdálí, natáčeli na telefony, 
pořizovali selfíčka a občas při-
běhli s památníčkem pro podpis 
za zpěvákem a hercem Danem 
Nekonečným, principálem po-
hádkového cirkusu.  (ilo) 

Reportáž z fi lmového 
dne na straně 8

Betlém se rozsvítí
o prvním adventu
Slavnostní rozsvícení vyře-
závaného betléma v mostním 
oblouku zámeckého příkopu 
před Galerií města Přero-
va se letos uskuteční o první 
adventní neděli - 3. prosince 
v 16 hodin. Stejně jako v mi-
nulých letech zahrají trubači 
Věžní hudby Základní umě-
lecké školy Bedřicha Kozán-
ka v Přerově.  (red)

Z očí do očí promluví
s primátorem města
Letošní čtvrté setkání primá-
tora Přerova Vladimíra Pu-
chalského s občany se usku-
teční v pondělí 4. prosince 
od 16 hodin v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. 
Z očí do očí se mohou zájemci 
prvního muže přerovské rad-
nice zeptat na otázky, které 
souvisejí s chodem města, 
mohou se kriticky vyjádřit 
k problémům, které je pálí 
a dosud je nikdo neřešil, nebo 
mohou lidé přijít i s vlastními 
podněty a postřehy.  (ilo )

Vánoční jarmark bude po tři neděle i na Horním náměstí
Na Masarykově náměstí v Přero-
vě už zavládla vánoční atmosfé-
ra. Dominantou náměstí se stala 
16metrová jedle, kterou pracov-
níci technických služeb dopravili 
na náměstí z Želatovské ulice. 
Oproti minulým letům se strom 
oděl do žlutých a stříbrných vá-
nočních ozdob. A jaké budou 
největší novinky adventního 
programu, jehož dramaturgii má 
poprvé ve své režii společnost RK 
Invest? Přerované se mohou těšit 
na vánoční kino přímo na ná-
městí, tři jarmarky pod lipami 
na Horním náměstí a bohatší 
sortiment na vánočních trzích 
přímo na Masarykově náměs-
tí. To jsou hlavní změny v ad-
ventním a vánočním programu 
v Přerově oproti minulým letům. 

Tou největší je ale výměna in-
terpreta o dopoledním koncertu 
na Štědrý den. Na pódiu se totiž 
neobjeví přerovský zpěvák Pa-
vel Novák, ale kapela Re-Vox. 
„Publikum o písničky Pavla 
Nováka staršího nepřijde, ty 
zazní v podání kapely Re-Vox. 
Tito muzikanti navíc zahrají 
i písničky dalšího přerovské-
ho rodáka Jaroslava Wykrenta 
a zhudebněné texty Josefa Kai-
nara. Tak se nám podařilo  do-
stat na pódium hned několik 
přerovských rodáků,“ vysvětlil 
Petr Ilgner z pořádajícího RK 
Invest. Není ale žádným tajem-
stvím, že pravým důvodem byla 
fi nanční náročnost Pavla Nová-
ka. „I vánoční koncert je byznys, 
a když interpret nechce jít pod 

svou cenu, je třeba to respek-
tovat. Honoráře Pavla Nováka 
mladšího za koncert na Štěd-
rý den v letech 2009 až 2016 se 
pohybovaly od 44 tisíc do téměř 
80 tisíc korun a zvlášť město 
platilo za zvuk. Koncerty Pavla 
Nováka staršího stály v letech 
2004 až 2008 město v průměru 
27 tisíc korun včetně zvuku,“ 
uvedla mluvčí přerovské radni-
ce Lenka Chalupová. Firma RK 
Invest bude do zajištění pětitý-
denního kulturního programu 
v Přerově investovat ze svého 
zhruba 800 tisíc korun. A jaký 
sortiment letos nabídnou vá-
noční trhy na náměstí TGM? 

Ve třech desítkách stánků 
bude bohatý výběr řemeslných 
výrobků i gastronomických 

specialit. „K  vánočnímu obdo-
bí neodmyslitelně patří typické 
nápoje ve formě punče, medo-
viny či svařeného vína. Právě 
punči budou proto zasvěceny 
hned čtyři stánky, tematicky 
rozdělené dle původu na punč 
přerovský, fi nský, francouzský 
a tyrolský,“ zmínil Petr Ilgner. 
Velkým lákadlem se nepochyb-
ně stane stánek s rybími specia-
litami. „Zde budou k dostání 
například losos burgery, kapří 
hranolky či uzení úhoři,“ do-
dal Ilgner.  Nebudou chybět ani 
zabijačkové speciality, stánek 
s domácími koláči a frgály nebo 
chilli produkty od nejrůzněj-
ších pokrmů až po nápoje.  (ilo) 

Podrobný program 
na straně 7

NA SVATÉHO MARTINA do Přerova nepřijel bílý kůň, ale fi lmový štáb Juraje Jakubiska, který si vybral Horní náměstí pro 
natáčení pohádky Perinbaba 2. Diváci ji budou moci vidět na fi lmovém plátně příští rok před Vánocemi.  Foto: Ingrid Lounová
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Z mapy města mizí jedna ošklivá čtvrť
 Čtyři vybydlené domy ve Škodově ulici během pouhých čtyř týdnů zmizely z této problémové lokality. 

Uzavře se tak poslední kapitola bývalého romského ghetta, které bylo považováno za ostudnou část města. 
Demoliční čety s pomocí těžké techniky začaly s bouráním na konci října, v těchto dnech už odvážejí sutiny.

Město za zbourání vybydle-
ných cihlových domů, které 
původně sloužily v předváleč-
ných letech k bydlení pro za-
městnance železnice, zaplatí 
tři a půl milionu korun, z toho 
dva a půl milionu korun činí 
dotace státu. „Nasazení fi rmy 
je ukázkové. Smlouva na de-
molici domů je uzavřena do 6. 
prosince, ale domnívám se, že 
to bude ještě dříve,“ informo-
val primátor Přerova Vladimír 
Puchalský. Demolici domů 
a následnou úpravu města 
lidé většinou vítají. „Ty domy 
bez oken a s hromadami su-
tin vypadaly příšerně. Když si 
představíme, že tou ulicí cho-
dily i návštěvy, které přijely 
do Přerova vlakem, tak to byla 
hodně špatná vstupní brána 
do města. Teď se to podstatně 
změní,“ vyjádřil se Jaroslav 
Sedláček, který Škodovou ulicí 
chodí pravidelně na nádraží.

Město už má schválenou 
dotaci na revitalizaci území 
ve Škodově ulici. „Počítáme 
s parkovou úpravou, se zatrav-
něním lokality a s výsadbou 

několika stromů. Doba udr-
žitelnosti činí pět roků, poté 
bychom mohli předat území 
k další realizaci developerům,“ 
nastínil náměstek primátora 

Petr Měřínský. Kdyby se na-
skytla příležitost k dřívější 
urbanistické realizaci území, 
město by muselo vrátit dotaci, 
ale jen za revitalizaci. „Nechá-
váme si zpracovat studii, která 
nám má říct, jak by to celé úze-
mí mělo vypadat. Týká se i uli-
ce Kojetínská, Komenského, 
Havlíčkova a Husova – celý ten 
velký čtverec, kterým povede 
průpich. Budeme jednat s de-
velopery, kteří by tam postavili 
novou část města,“ doplnil dal-
ší vizi Petr Měřínský.

Před deseti lety město teh-
dy ještě osm domů ve Ško-
dově ulici prodalo slovenské 
společnosti  Immofi n za 1,5 
milionu korun. Developerská 
společnost stihla vystěhovat 
nájemníky a část domů po-
slala k zemi. Brzy se ale do-
stala do fi nančních problémů 
a skončila v insolvenčním 
řízení. Zastupitelé proto loni  
rozhodli, že koupí lokalitu 
ve Škodově ulici zpět do vlast-
nictví města za tři miliony 
a 270 tisíc korun.  (ilo) 

Zastupitelé rozhodli: bývalý Chemik
zbouráme. Sklidili potlesk od občanů

 Na listopadovém jednání se přerovští zastupitelé zabývali otázkou, co bude dál s bývalou ubytovnou 
Chemik na Velkých Novosadech. Stáli před otázkou, zda osmipatrovou panelovou budovu prodat, nebo ji 
nechat zbourat. Radní zastupitelům navrhli zrušit výběrové řízení na prodej ubytovny a vydat se ces-
tou demolice. Jejich jednání přihlížela i početná skupina obyvatel ze sousedního panelového domu. Ti si 
na chování problémových lidí z ubytovny stěžují už několik let.

Budova Chemiku byla vysta-
věna v roce 1968 jako ubyto-
vací zařízení pro zaměstnance 
Přerovských chemických zá-
vodů. Do majetku města se ob-
jekt s byty dostal v roce 2000. 
V roce 2012 si od města Chemik 
pronajala První KPU, která zde 
má ubytovnu. Na každém patře 
osmipatrového domu jsou čtyři 
jednopokojové a čtyři dvoupo-
kojové byty  – celkem tu mohou 
bydlet skoro dvě stovky lidí. Část 
objektu už nyní obývají sociálně 
slabí. Objekt ale není v dobrém 
technickém stavu a radní města 
se už v listopadu roku 2015 roz-
hodovali, co s ním dál. Nechali 
vyhotovit stavebně technické 
posouzení stavby i s odhadem 
nákladů na rekonstrukci, odhad 
činí 33,5 milionu korun.

„Tuto částku do záchovných 
prací jsme ale investovat ne-
chtěli. Letos jsme se proto roz-
hodli, že objekt nabídneme 
k prodeji. V červnu nám znalec 

dodal posudek s odhadem ceny 
Chemiku na 19 milionů korun 
s tím, že v místě a čase je reálná 
cena 14 a půl milionu korun,“ 
upřesnil náměstek primátora 
Pavel Košutek. Do výběrového 
řízení se přihlásila společnost 
YDK Czech, která nabídla kupní 
cenu 17 milionů 555 tisíc korun 
a předložila i svůj podnikatelský 
záměr – zrekonstruovat Chemik 
a využít jej na nájemní byty. Ko-
mise pro projednávání záměrů 
v majetkoprávních záležitos-
tech, ale radní města upozorni-
la, že společnost YDK Czech je 
navázána na dalších 41 subjektů, 
které vznikly v průběhu letoš-
ního roku. „Jevilo se nám, že je 
společnost účelově založená, a to 
s vysokou pravděpodobností pro 
byznys s chudobou. Nechceme 
tento druh podnikání podporo-
vat,“ vysvětlil Košutek.

Prodej objektu se jevil části 
zastupitelům jako velké riziko. 
„V Přerově máme 18 ubytoven, 

není to dostatek?“ ptala se za-
stupitelka Ludmila Tomaníko-
vá. Také zastupitel Petr Her-
mély viděl v možnosti prodeje 
Chemiku velké riziko s tím, že 
město ztratí páky, co se bude dít 
s budovou dál. „Bourání je krajní 
řešení, ale je to investice do bu-
doucnosti pro kvalitu života 
v této lokalitě,“ řekl Hermély. 
Emotivní bylo i vystoupení 
obyvatel sousedního panelové-
ho domu. „Jaký je rozdíl mezi 
lidmi na Velkých Novosadech 
a lidmi, kteří bydlí naproti Stro-
jaře?“ ptala se zastupitelů Jana 
Vilišová, která narážela na fakt, 
že Strojař město koupilo z obav, 
aby v této části města nevznik-
la ubytovna. Po dlouhé diskuzi 
zastupitelé zvedli ruku pro de-
molici Chemiku. Zbourání pa-
nelového domu bude stát asi 10 
až 12 milionů. Náklady by bylo 
možné případně spolufi nanco-
vat z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj.  (ilo)

aktuálně z Přerova

POZVÁNKY

DEMOLICE bytových domů ve Škodově ulici je realizována za přispění dotace z 
programu Ministerstva pro místni rozvoj.  Foto: Ingrid Lounová

Jednání zastupitelů
Naposledy v tomto roce se 
sejdou zastupitelé mimořád-
ně v pátek, a to 15. prosince 
od 15 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos z jedná-
ní bude na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red) 

Nový zastupitel 
Na post zastupitele začátkem 
listopadu rezignoval Richard 
Šlechta ze Společně pro Pře-
rov. V zastupitelském křesle 
ho nahradil Martin Švadlen-
ka z České pirátské strany. 
V pondělí 20. listopadu složil 
42letý Martin Švadlenka slib 
zastupitele.  (ilo)

Sídlištěm Budovatelů 
se zabývají architekti
Jak by mohlo vypadat pane-
lové sídliště Budovatelů – to 
bude hlavním tématem ve-
řejného projednání, jež se 
uskuteční ve středu 6. pro-
since. Setkání i se zástupci 
architektonických kanceláří, 
kteří představí svá možná 
řešení, se uskuteční v 16.30 
hodin v jídelně Základní ško-
ly Trávník (vstup z Kozlovské 
ulice, přes školní hřiště).  (red )
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NA KTERÝ 
VÁNOČNÍ DÁREK 
Z DĚTSTVÍ 
DODNES 
VZPOMÍNÁTE?

Jarmila 
Ministrová
Bylo nás 
osm dětí, 
takže dárky 
byly velmi 
s k r o m n é . 

Dostala jsem třeba hadrovou 
panenku a všechny děti dohro-
mady sáně, to bylo za války. 

Rudolf 
Kopal
Dodnes si 
vzpomínám 
na dřevěné 
auto, které 
nám tatínek 

sám vyrobil. Jsem z dvojčat 
a dostali jsme ho s bratrem do-
hromady a často jsme se spolu 
o něj bili.

Jindřiška 
Dohnalíková
My jsme do-
staly se se-
strou hadro-
vou panenku 
a dřevěný 

kočárek. Panenku ušila mamin-
ka, byla moc pěkná. Měly jsme 
radost z každého dárku.

Zdeňka 
Pospíšilová
J e d n o u 
jsem do-
stala kočá-
rek a mrka-
cí panenku. 

Byla jsem jediné dítě a měla 
jsem vše.

Květoslav 
Bartošík
Jednou jsem 
dostal tako-
vé plechové 
housle. Vždy 
jsem toužil 

po opravdových houslích. Pro-
dávali je u Justa v pasáži a stály 
45 korun, ale neměl jsem na ně. 
Dostal jsem je až v 16 letech 
a pak jsem začal chodit do houslí 
a naučil jsem se na ně hrát. 

Text a foto: Ingrid Lounová 

CO BYSTE SI 
PŘÁLI NAJÍT POD 
STROMEČKEM?

Ladislav 
Bürgl
Přál bych 
si hlavně 
h o k e j o v é 
r u k a v i c e . 
A líbila by 

se mi virtuální realita - to jsou 
takové brýle a k nim ovladače 
a na nich se pouští hry.

Sofi e 
Slaninová
Mně by sta-
čil jediný 
dárek – šicí 
stroj pro 
holky, co se 

chtějí naučit šít. Nic víc.
David 
Neradil
Já bych si 
přál skate-
board a mo-
bil, abych 
mohl volat

rodičům, když budu potřebo-
vat, a taky bráchovi.

Julie 
Zdráhalová
Mně se líbí ty 
modré šaty, 
co měla Elsa, 
takové bych 
taky chtěla. 

Už mám doma polštářek s Elsou 
a DVD s pohádkou o Else.

Daniel 
Sedlák
Chtěl bych 
dostat ko-
l o b ě ž k u 
a projektor, 
co promítá 

na stěnu hvězdnou oblohu. 
A ještě bych si přál formuli 
z lega.

Anna 
Korduliaková
Mně by se 
líbilo Lego 
F r i e n d s 
s domeč-
kem a krá-

líčkem a taky domeček pro 
poníky. A měla bych radost, 
kdybych dostala malovátka 
na oči.

Text a foto:  Ingrid Lounová

Po čem na Vánoce touží 
děti dnes a co si přály kdysi

Poslední měsíc v roce je hod-
ně uspěchaný. Roční uzávěr-
ky, úklid domácností, shánění 
dárků, pečení cukroví a plně-
ní nejrůznějších povinností, 
aby zůstal pracovní stůl bez 
restů… Adventní čas má sice 
vnést do našich životů zklid-
nění, ale v této hektické době 
je tomu spíš naopak. Snad jen 
děti si tento čas náležitě užíva-
jí. A to hned z několika důvo-
dů – čekají je prázdniny a snad 
i zimní radovánky a hlavně 
Vánoce. Na ty se děti těší nej-
více… Pod stromečkem najdou 
spoustu dárků a také si užijí 
vzácný čas v kruhu svých nej-
bližších.

Knížky a ponožky jsou snad 
jedinými dárky, které nepod-
léhají poplatnosti doby. Ty 
rozbalovaly pod stromečkem 
děti před sto lety a nacházejí je 
tam i nyní. Jen ta dětská přání 
podléhají módnosti dané éry. 
Kdo nesleduje reklamní šoty 
v televizi, často ani netuší, 
co se skrývá za názvy někte-
rých hraček, které si děti přejí 
od Ježíška. „Já bych si přála 
ozobota a knížku Lichožrou-
ti,“ svěřila se se svým přáním 
devítiletá Linda Kubínyiová. 
Stejné přání má i její kama-
rádka Valentýna Vlasatá. Obě 
děvčata mi vysvětlují, co se 
skrývá za záhadným slovem 
ozobot. Mlhavě si představu-
ji robotickou hračku, která je 
současným dětským hitem 
a při jejíž koupi musejí rodiče 
sáhnout  hlouběji do peně-
ženky. Další holčičky by rády 

pod stromečkem rozbalovaly 
pejska Floppy, ten zase sám 
poskakuje, nebo pejska, kte-
rý dokonce mluví. Kluci zase 
touží po metalickém písku 
nebo třeba po pistoli Nerf, kte-
rá vystřeluje šipky. Knížky, 
které by děti chtěly objevit pod 
stromečkem, jsou mezi přání-
mi jen výjimečně. 

A právě knížky patřily 
v dobách prababiček a pradě-
dů, kdy ještě nebyla televi-
ze, k častým vánočním dár-
kům, protože otevíraly dveře 
do světa fantazie. „Na Ježíška 
jsme se sestrami dostávaly 
teplé ponožky a papuče zvané 
valašky a také knížky, z těch 
jsem měla vždy velkou radost. 
Vzpomínám si na Švandu 
Dudáka a pohádky od Boženy 
Němcové,“ uvedla 85letá Bo-
žena Švarcová, která pochází 
ze sedmi děvčat a s rodinou 
bydlela v Kozlovicích. „Jed-
na po druhé jsme po sobě vše 
dědily. Panenky nám ma-
minka šila sama. Jednou jsme 
od tety dostaly krásnou pa-
nenku s vlásky a ta byla do-
konce mrkací,“ zavzpomínala 
na nejcennější dárek Božena 
Švarcová. 

Jednasedmdesátiletý Jiří 
Rosmus má v živé paměti dva 
dárky dodnes. „Jako malý 
kluk jsem na Vánoce do-
stal krásné loutkové divadlo 
i s kulisami a další rok zase 
plechové šlapací auto. Fotku, 
kdy sedím v autě, mám v albu 
dodnes,“ podělil se o vzpo-
mínky Jiří Rosmus.  (ilo)

STAVEBNICE A AUTA baví kluky stále. Tak tomu bylo před padesáti lety a platí to 
i nyní. Jen některé dárky podléhají diktátu doby. Foto: Ingrid Lounová
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Senioři v Předmostí se po letech dočkali,
ve Sportovní ulici bude autobusová zastávka

 Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Předmostí se dočkají nové 
autobusové zastávky, po které volali už několik let. Další nástupní místo 
MHD bude na rohu Tyršovy a Sportovní ulice v Předmostí. Seniorům 
se tak zkrátí docházková vzdálenost na zastávku o zhruba 200 metrů. 
Na zhotovitele nové zastávky už město vyhlásilo výběrové řízení. 
Autobusem jezdí dříve naro-
zení z domu s pečovatelskou 
službou v Tyršově ulici k léka-
řům, do nemocnice, do centra 
města nebo na úřady. Stáva-
jící zastávku v Hranické ulici 
mají od domu vzdálenou asi 
600 metrů. „Na zastávku to 
máme opravdu daleko, a navíc 
se po rozpraskaném chodníku 
ve Sportovní ulici špatně cho-
dí. Ti, co mají francouzské hole, 
jdou raději po silnici. A protože 
tam při kraji stojí zaparkova-
ná auta, tak chodí prostřed-
kem cesty. Šoféři jen krou-
tí hlavou,“ zmínila Anežka 
Dopitová, jedna z obyvatelek 
domu s pečovatelskou službou 
v Předmostí. Velmi problémo-
vé je pro dříve narozené také 
přecházení frekventované vo-
zovky v Hranické ulici. „Star-
ší lidé už neumí odhadnout, 
jak jede auto rychle a postá-
vají dlouho na chodníku, než 
přejdou na druhou stranu,“ 
vysvětlila Jindřiška Hubková, 

která v DPS bydlí už 17 let a je 
jednou z hlavních iniciátorek 
akce za novou zastávku. Po-
dle jejích slov o ni usilují dříve 
narození už jedenáct let, tehdy 
napsali první žádost na magis-
trát, potom následovala i peti-
ce. „Podepsala ji spousta lidí, 
z města nám stále jen slibovali 
a pořád se nic nedělo. Někte-
ří, kteří petici podepsali, se 
už nové zastávky nedočkali,“ 
posteskla si Hubková. Bývalé 
vedení města seniorům nabí-
zelo mikrobus, který by je vo-
zil k zastávce v Hranické ulici, 
kde by přesedli na další spoj. 
„Já jsem jim říkala, dovedete si 
představit starého nemocného 
člověka, jak leze do mikrobusu 
a hned vystupuje, aby znovu 
nastoupil do jiného autobusu. 
To není řešení,“ zavzpomína-
la Jindřiška Hubková, která se 
v září vypravila na setkání ob-
čanů s primátorem Vladimí-
rem Puchalským Z očí do očí 
a rázně si prvnímu muži rad-

nice postěžovala na zdlouhavé 
řešení. Primátor ženě přislíbil, 
že nová zastávka v Předmostí 
bude ještě letos nebo začátkem 
příštího roku.

Jeho slova potvrdil i ná-
městek Pavel Košutek. „Už 
je vypsáno výběrové řízení 
na dodavatele. V daném místě 
bude muset proběhnout ješ-
tě přeložka inženýrských sítí. 
Původně měla zastřešená za-
stávka ve Sportovní ulici vyjít 

na půl milionu korun, ale právě 
kvůli přeložce sítí jsme museli 
investici navýšit o dalších 170 
tisíc,“ informoval náměstek 
primátora Pavel Košutek. Přes-
ný termín, kdy začne autobus 
MHD ve Sportovní ulici zasta-
vovat, bude známý až po po-
depsání smlouvy mezi městem 
a stavební fi rmou. Předpo-
kládá se, že autobusy  začnou 
ve Sportovní ulici zastavovat 
už na jaře roku 2018.  (ilo)

NA MÍSTĚ, kde je nyní ve Sportovní ulici v Předmostí  kontejnerové stání, bude 
v příštím roce autobusová zastávka.  Foto: Ingrid Lounová

Domov pro seniory se rozroste o další pavilon
Přerovští zastupitelé dali na svém lis-
topadovém jednání zelenou výstavbě 
nového pavilonu Domova pro seniory. 
Novostavba by podle odhadu přišla na 
160 milionů korun a za projekt by měs-
to zaplatilo dalších čtyři a půl milionu 
korun. Kapacita Domova pro seniory 
v Přerově by se tak dostavbou pavilonu G
navýšila ze stávající kapacity 82 osob 
o dalších 68 míst.

Populace stárne a požadavků na ubyto-
vání pro dříve narozené, kde jsou na blíz-
ku zdravotníci a odborný personál, přibý-
vá. „I když je současným trendem podpora 
terénních služeb, díky nimž mohou senio-
ři setrvat co nejdéle v domácím prostředí, 
přece jenom cítíme i poptávku po umístění 
do domova. Sociální služby města Přerova 
v současné době evidují 904 žádostí, při-
čemž 341 žadatelů už splňuje podmínky pro 

okamžité přijetí. Místo po ně ale není,“ řekl 
přerovský primátor Vladimír Puchalský. 

Debaty o novém pavilonu G se vedou už 
pět let. „Pavilon by podle této studie měl být 
třípodlažní, v prvním nadzemním podlaží 
by byly technické provozy a v dalších dvou 
jsou naplánovány pokoje pro 68 seniorů,“ 
doplnil náměstek primátora Tomáš Navrá-
til. Roční předpokládané provozní náklady 
by se pohybovaly okolo 36 milionů.  (ilo)

KRÁTCE

Chcete-li originální dárky, přijďte na jarmark 
Nasát adventní atmosféru mohou zájemci o druhé adventní 
neděli – 10. prosince, kdy se v prostorách Base Campu koná 
už tradiční Adventní jarmark na dvorku. Prodejci nabídnou 
zájemcům své výrobky od 15 hodin. K mání budou rukodělné 
výrobky – šperky, svíčky, šité dekorace, mýdla i domácí siru-
py, pochutiny, zdravé dobroty i punč.  (ilo)

Máte zájem o práci přísedících u soudu?
V lednu roku 2018 by mělo Zastupitelstvo města Přerova vo-
lit přísedící k Okresnímu soudu v Přerově na volební období 
2018-2022. Pro tuto činnost přísedících k Okresnímu soudu 
v Přerově hledáme pět nových přísedících – hlásit se mohou do 
10. prosince. Bližší informace:  zdenek.danek@prerov.eu  (red) 

DÁRKOVÉ POUKAZY DO AQUAPARKU

A TO SE SLEVOU

40 %
ZAKOUPÍTE E-SHOPU
Neváhejte, 

ŠIROKÁ  NABÍDKA  WELLNESS 
BALÍČKŮ  PRO  KAŽDÉHO!A NAVÍC!
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Od ledna senioři 
ušetří za jízdné
Senioři, kteří využívají 
k přepravě městskou hro-
madnou dopravu, zaplatí 
od ledna za vyřízení roč-
ní jízdenky jen sto korun. 
Týká se to dříve narozených, 
kteří dosáhli sedmdesáti let 
a více. Ještě letos zaplati-
li za senior pas 300 korun. 
Ti, kteří si pořídili průkaz 
IDSOK, získali od města 
150 korun zpět. 

„Od příštího roku senio-
ři nad sedmdesát let ještě 
ušetří. Po předložení občan-
ského průkazu a průkazky 
IDSOK zaplatí za celoroční 
jízdenku MHD jen sto ko-
run,“  vysvětlila Jitka Koči-
cová z přerovského magist-
rátu. Změna platí od 1. ledna 
příštího roku.  (ilo)

Na nové cyklostezce na Velké Dlážce
se už nebudou proplétat chodci s kolaři

 Chodci a cyklisté se už na Velké Dlážce nebudou proplétat na jedné komunikaci. Díky rozsáhlé úpravě 
chodníku vzniká obousměrná stezka pro cyklisty oddělená zeleným pásem od chodníku pro pěší. Rekon-
strukce chodníku v délce půl kilometru – od Strojaře až po autobusovou zastávku u knihovny na Velké 
Dlážce, bude dokončena do 25. prosince. Stavební úpravy přijdou město na 6 milionů 200 tisíc korun. 
Úředníci už zpracovali žádost o dotaci z ITI, a pokud bude městu přiznána, může dosáhnout až do výše 
90 procent uznatelných nákladů.

Červená stezka ze zámkové 
dlažby je určena pro cyklisty 
a šedá zámková dlažba vyme-
zuje chodník pro pěší. Obě stez-
ky budou odděleny zeleným 
pásem trávy a keřů. „Předcho-
zí řešení, kdy byl chodník jen 
rozdělený nakreslenou čarou, 
nebylo příliš šťastné. Často se 
stávalo, že do jízdní dráhy cyk-
listům vběhlo dítě nebo ma-
minky s kočárky. Bylo to fakt 
nebezpečné a cyklista musel 
být opatrný a předvídat náhlou 
situaci, kdy do pásu pro cyklis-
ty vešel chodec. To nové řešení 
se mi líbí, je určitě přehlednější 
a bezpečnější,“ zmínil Miroslav 
Štraus, který cyklostezku vy-
užívá při jízdě z centra města 
do Předmostí. 

Nová cyklostezka je širo-
ká dva a půl metru, chodník 
je široký tři metry. „Chodník 
od okružní křižovatky u Stroja-
ře až po stávající parkoviště před 
mototechnou bude od cyklo-
stezky oddělen dělicím pásem 
zeleně v šířce zhruba jednoho 
metru. V další části pak má být 
chodník od cyklostezky oddě-
len hmatným pásem, který je 

široký asi 40 centimetrů,“ vy-
světlil Zdeněk Dostál z přerov-
ského magistrátu. Cyklostezka 
z Velké Dlážky by v budoucnu 
měla navázat na místní část 
Předmostí. „Tam ale budou 
navazující práce pokračovat až 
s výstavbou okružní křižovat-
ky, tedy nejdříve za dva roky. 
Cyklisté úsek od zastávky au-
tobusu až do Předmostí budou 
moci i nadále využívat – a to 

ve stejném režimu jako dosud,“ 
řekl náměstek přerovského pri-
mátora Pavel Košutek. V sou-
časné době je tam jednosměr-
ná cyklostezka, která vznikla 
pouze nástřikem dělicího pru-
hu pro kola. V budoucnu se po-
čítá s obdobným řešením jako 
na Velké Dlážce – s obousměr-
nou cyklostezkou ze zámkové 
dlažby a barevně odlišeným 
chodníkem.  (ilo)

Škola se otevře 
budoucím školákům
Budoucí školáci i jejich ro-
diče si mohou v rámci dne 
otevřených dveří prohléd-
nout v úterý 12. prosince 
školu U Tenisu. Ukázky 
výuky, zábavné hry a dal-
ší zajímavé aktivity bu-
dou ve škole k vidění od 
14 do 17.30 hodin. Před-
školáci si navíc budou 
moci od 16 hodin zacvičit 
v gymnastické hale. Více 
informací o škole najdete 
na www.zstenis.com.  (red) 

KRÁTCE

NOVÁ CYKLOSTEZKA bude od chodníku oddělena travnatým pruhem nebo 
dělicím hmatným pásem. Pro cyklisty i pěší bude bezpečnější.  Foto: Ingrid Lounová

CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE
NYNÍ SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 128 000 KČ

NISCAR Olomouc
Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, tel. 585 227 158, www.niscar.cz

Uvedená sleva se vztahuje ke stupni výbavy X-Trail Czech Line 2.0 dCi 4x4 X-Tronic. Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně 
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9–6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129–158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8–5.8 l/100 km, 
kombinované emise CO2 99–134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

NISSAN JUKE
• Automatická klimatizace
• Navigační system
• Multifunkční kůží potažený volant
• Tempovat a omezovač rychlosti
•  Kompletní balíček personalizace 

včetně 18” hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém NissanConnect
•  LED světlomety denního svícení
•  17” hliníková kola
•  Asistent rozjezdu do kopce

NISSAN X-TRAIL
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém NissanConnect
•  Střešní ližiny
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové otevírání 

zavazadlového prostoru
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Obchodu v Žeravicích hrozil zánik, s podporou města zůstane
 Nad jediným obchodem v místní části Žeravice visel Damoklův meč. Kvůli malým ziskům mu hrozilo, že 

bude uzavřen. Více než 560 místních obyvatel by bylo odkázáno jen na nákupy z Přerova. Znamenalo by to 
sedmikilometrovou dojížďku do některého z přerovských marketů. Pro lidi v produktivním věku to zas tak 
velká zátěž není, ale pro tamní seniory, kteří často chodí o holích, to už znamená velký problém.
Potraviny se smíšeným zbo-
žím v Žeravicích provozu-
je už šest let pekárna Racek. 
Nacházejí se v objektu města 
a pracují v něm dvě proda-
vačky, obě jsou místní. Jedna 
na plný úvazek, druhá na po-
loviční. Po vyhodnocení eko-
nomických údajů z této pro-
dejny vedení fi rmy uvažovalo, 
že obchod uzavře. „V červnu 
jsem na setkání primáto-
ra s občany Z očí do očí pana 
Puchalského požádala, zda by 
nám v této věci nemohlo měs-
to pomoci. V Žeravicích žije 
96 lidí v seniorském věku a ti 
jsou zvyklí nakupovat jen 
u nás v obci,“ vysvětlila před-
sedkyně místního výboru 
Žeravice Ludmila Landsman-
nová. Zároveň dodala, že si už 
pamatuje na dobu, kdy jedi-
ný obchod ve vesnici skončil. 
„Hlavně ti starší jsou zvyklí 
tady nakupovat, kdyby se ob-
chod zavřel, nevím, co by dě-
lali. Už jednou to tak dopadlo 
a lidi byli nešťastní a stěžovali 
si na to,“ zmínila Jana Ščepi-

tová z Žeravic. V obchodě ne-
nakupují jen tamní obyvatelé, 
ale i lidé ze Lhotky a Čekyně. 
„Já jsem ze samoty mezi Lhot-
kou a Žeravicemi a chodím 
sem nakupovat každé úterý 
a pátek, mně by ten obchod 

hodně chyběl,“ svěřila se 
Hana Válková, která do Žera-
vic dojíždí na kole ze samoty 
Nové Dvory.

Primátor města hned na se-
tkání Z očí do očí přislíbil Žera-
vickým pomoc a sešel se s ředi-

telem pekárny Racek Václavem 
Vránou. „Pro zachování ob-
chodu v Žeravicích jsme panu 
Vránovi nabídli snížení nájmu 
na symbolickou korunu ročně. 
Dohodli jsme se, že elektřinu 
si bude pekárna platit sama, 
zbývající energie – teplo a vodu 
uhradí město. Místní výbor ze 
svého rozpočtu přispěje také 
na mzdu dvou prodavaček. Pan 
Vrána naši nabídku akcepto-
val,“ zmínil výsledky jednání 
primátor Přerova Vladimír Pu-
chalský. Pro místní část to na-
víc znamená, že musí ze svého 
rozpočtu dotovat plat proda-
vaček. „Podle počtu obyvatel 
dostávají místní části na hlavu 
1300 korun ročně. Z této část-
ky se budou Žeravice podílet 
120 tisíci korunami na mzdách 
prodavaček, což je asi padesát 
procent jejich platu,“ upřesnil 
Miloslav Dohnal z přerovského 
magistrátu.

Obchod v Žeravicích tak zů-
stane otevřený a o práci nepři-
jdou ani dvě místní obyvatelky. 
„Zatím si jezdím nakupovat 
do Přerova. Ale nikdo z nás 
neví, jak na tom bude za rok, 
natož za měsíc. Že se obchod 
u nás nezavře, je určitě pro 
místní dobrá zpráva,“ uzavřela 
Lída Dostálová z Žeravic.  (ilo)

DO OBCHODU v Žeravicích chodí nakupovat nejen místní, ale i lidé z okolních 
vesnic. Provoz obchodu v objektu města zůstane zachován.  Foto: Ingrid Lounová 

   opět
v Přerově
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NATUR HOUSE Přerov
Wilsonova 154/8, 750 02 Přerov

tel.: + 420 583 034 139, 731 541 542
e-mail: naturhouse.prerov@seznam.cz

www.facebook.com/naturhouseprerov.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY K VÁNOCŮM

Přidejte se k našim spokojeným zákazníkům!

Kasička pod stromem pomáhá potřebným
Letošní výtěžek z kasičky 
pod vánočním stromem je 
určený pro klienty Denního 
pobytu v Přerově. Kasička je 
na Masarykově náměstí už 
od konce listopadu. Lidé, kte-
ří se rozhodnou vhodit peníze 
do kasičky, přispějí na za-
koupení elektronických knih 
a relaxačního polohovacího 
masážního křesla, které má 
zpříjemnit pobyt klientům 
denního stacionáře. Ten po-

skytuje ambulantní sociál-
ní služby třiceti uživatelům 
s mentálním, tělesným či 
kombinovaným postižením, 
a to jak dětem od jedenác-
ti let, tak i seniorům. Sbírka 
potrvá až do 3. ledna. Vloni se 
při sbírce pod vánočním stro-
mem střádalo pro organizaci 
Jsme tady a podařilo se pro ně 
vybrat bezmála 10 tisíc korun. 
Výtěžek byl použit na poříze-
ní klimatizace.  (red) 

Přerov má onkologickou ambulanci
Pět dní v týdnu - od pondělí do pátku je pro pacienty z Přero-
va a okolí nově otevřená onkologická ambulance v přerovské 
nemocnici. Pro tuto ambulanci se vedení nemocnice podařilo 
získat primářku Renatu Neumannovou, která dříve působila ve 
Fakultní nemocnici v Brně.  Pro onkologicky nemocné to zna-
mená konec náročného dojíždění za lékaři do jiných měst. 

K výpadku odborného lékaře onkologa došlo letos v únoru, kdy 
lékař Lubomír Skopal uzavřel svou privátní onkologickou ambulan-
ci. Asi šest tisíc pacientů z Přerova a okolí převzala do péče Fakultní 
nemocnice v Olomouci. Pro nemocné, velmi často seniory, bylo do-
jíždění do krajského města namáhavé. Vedení přerovské nemocnice 
se proto rozhodlo hledat cestu, jak těmto pacientům pomoci. „Ihned 
v únoru nám však vyšlo vstříc pracoviště radiační onkologie pros-
tějovské nemocnice a mohli jsme tak péči poskytovat nejprve jeden, 
poté dva dny v týdnu,“ uvedl Jiří Ševčík, místopředseda předsta-
venstva Středomoravské nemocniční, která provozuje nemocnici 
v Přerově. Do budoucna vedení nemocnice uvažuje o rozšíření on-
kologické péče o pacienty a poskytovat jim i chemoterapii, což by 
znamenalo vybudovat také infuzní stacionář.  (ilo)
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Adventní a vánoční program i oslavy konce 
roku na náměstí TGM a na Horním náměstí 

SLEVA

OBRUB
NA STOVKY
KUSŮ VYBRANÝCH 

SLEVA
25%

MĚŘENÍ ZRAKU
Havlíčkova 30, Přerov, tel.:777 912 558, www.vaseoptika.cz/akce

PŘÍKLAD
PŘED

SLEVOU:
1190 Kč
2119 Kč

PO
SLEVĚ:
357 Kč
635 Kč

A SLUNEČNÍ BRÝLE

1. 12. Pátek 
17:00 Travellers
19:00 David Spilka se skupinou 
2. 12. Sobota
15:00 Pohádka pro děti (Divadlo Tramtárie) 
16:30 Děcka ze Skoronic
17:30 Vánoční kino
19:00 Pavel Dobeš
3. 12. Neděle / První adventní neděle 
(železná)
 9:00 - 14:00 Adventní jarmark „Pod lipa-
mi“ na Horním náměstí
16:00 Slavnostní otevření betlému na 
Horním náměstí, koncert Věžní hudby, 
vernisáž vánoční výstavy v Muzeu 
Komenského 
4. 12. Pondělí
16:00 Reprodukovaná hudba 
17:00 Vánoční kino „Pelíšky” 
5. 12. Úterý / Mikulášská nadílka 
s programem 
16:00 Příchod Mikuláše, anděla a čerta 
16:30 - 17:00 Mikulášská nadílka se 
zástupci města Přerova 
17:00 - 18:30 Vánoční kino 
„S čerty nejsou žerty“ 
18:00 Opékání buřtů 
19:00 Ohňostroj na nám. TGM 
6. 12. Středa
16:00 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ 
Přerov
17:00 Sbor Gymnázia Jakuba Škody 

18:00 BS Band ZUŠ Přerov
7. 12. Čtvrtek 
17:00 Freďáci 
19:00 Jen tak II 
8. 12. Pátek 
17:00 Smíšený pěvecký sbor Vokál
 19:00 Marek of Phil Collins 
9. 12. Sobota 
16:00 Vánoční kino pro děti
18:00 Banjo Band Ivana Mládka 
10. 12. Neděle / 
Druhá adventní neděle (bronzová)
9:00 - 14:00 Adventní jarmark „Pod lipa-
mi“ na Horním náměstí
10:00 - 14:00 Kovářská show na Horním 
náměstí nám. TGM 
16:00 Sbor Gymnázia Jakuba Škody
17:00 Oddělení akordeonu ZUŠ Přerov 
18:00 Bicí soubor Drum Kids 
11. 12. Pondělí 
16:00 Reprodukovaná hudba
17:00 Vánoční kino „S tebou mě baví svět” 
12. 12. Úterý
16:00 Reprodukovaná hudba
17:00 Vánoční kino „Láska nebeská“
13. 12. Středa
18:00 Česko zpívá koledy Zpívání s 
Deníkem ve více než 80 městech České 
republiky 
14. 12. Čtvrtek 
17:00 Jazz Base

18.30 Šediváci 
15. 12. Pátek 
17:00 Mothers Follow Chairs
19:00 Vzpomínka na Michala Tučného
16. 12. Sobota
16:00 Mažoretky Fantasy Přerov
18:00 Brouci Band – Th e Beatles revival
17. 12. Neděle / Třetí adventní neděle 
(stříbrná)
09:00 - 14:00 Adventní jarmark „Pod lipa-
mi“ na Horním náměstí nám. 
T. G. Masaryka
14:00 Středisko volného času Atlas a Bios 
Vystoupení hudební sekce
15:00 Pěvecký sbor Vocantes
16:15 Dechové kvinteto ZUŠ Přerov
17:15 Soubor bicích nástrojů ZUŠ Přerov 
18. 12. Pondělí
17:00 Vánoční kino „Tři oříšky pro Popel-
ku“
19. 12. Úterý
16:30 Středisko volného času Atlas a Bios 
SVČ Atlas taneční škola 
17:00 Vánoční kino 
20. 12. Středa
16:00 Bicí soubor Drum Kids
17:00 Pěvecký sbor Vocantes ZUŠ Přerov
18:00 Elektric Strings
21. 12. Čtvrtek
17:00 Kristián Šebek 
19:00 Lukáš Mareček Amigos 

22. 12. Pátek
16:00 Trávníček Přerov
17:00 Dechový orchestr Haná 
19:00 Petr Stojan Quartet hraje Josefa 
Kainara
23. 12. Sobota
16:00 Živý betlém
17:00 Koledování - Zpíváme koledy
18:00 Vánoční kino
24. 12. Neděle / Čtvrtá adventní neděle 
(zlatá) ŠTĚDRÝ DEN 
10:30 Dopolední vánoční koncert na 
náměstí TGM, Re-Vox 
26. 12. Úterý / Na svatého Štěpána
kostel sv. Vavřince v Přerově
16:00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční - sbor 
Vokál a dechové oddělení
nám. T. G. Masaryka 
17:30 Smokie revival (Prostějov)
29. 12. Pátek
17:00 Penzistor 
19:00 Bon Scott Memorial Band - AC/DC 
revival 
31. 12. Neděle
14:00 Plavecká show v řece Bečvě
15:00 Vánoční kino „Mrazík“ 
18:00 Silvestrovská retro party 
1. 1. Pondělí 
18:00 Novoroční ohňostroj nad řekou 
Bečvou
nám. T. G. Masaryka
18:30 Synkopa
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Klapka a jedem… Dvě a půl minuty slávy pro Přerov
  Rychlostí blesku se městem šířila zpráva, že se v Přerově bude natáčet pohádka Perinbaba 2. Režisér 

Juraj Jakubisko si se svým štábem už s měsíčním předstihem prohlédl Horní náměstí, kam se rozhodl 
situovat scénu z cirkusu, která se objeví coby epizoda v jeho právě natáčené fi lmové pohádce. Pokračo-
vání Perinbaby, která má na Slovensku stejné renomé jako u nás Tři oříšky pro Popelku, se do kin dostane 
příští rok před Vánocemi.
Galerie města Přerova na Hor-
ním náměstí se proměnila 
v zázemí pro fi lmový štáb, 
kostymérnu a maskérnu. 
Dlouhá fronta komparsistů tr-
pělivě čekala, až na ně dojde 
řada. Pro své natáčení potře-
bovala produkce asi osm de-
sítek různých typů lidí – dětí, 
dospělých, starců. Přednost 
dostali ti, kteří nenosí moder-
ní vystříhané účesy a neměli 
barvené vlasy. 

Začal casting a zkouška 
kostýmů

Den D nastal 10. listopa-
du, kdy se vytipovaní zájemci 
dostavili na casting. „Říkala 
mi paní Jessica, která pro nás 
kompars organizuje, že se jí 
skoro zavařil počítač, jaký byl 
mezi lidmi o natáčení zájem.  
A mně se tito lidé moc líbí. Teď 
nevím, jestli jsou tu tak za-
jímavé typy lidí, nebo je ona 
tak vybrala. Skoro mě mrzí, 
že to nejsou herci,“ svěřil se 
režisér Juraj Jakubisko. Záro-
veň dodal, že o jednom děv-
četi a jednom muži uvažuje, 
že by jim nabídl roli ve fi lmu. 
Mezi těmi, kteří prošli výbě-
rem castingové agentury, byl 
i Jaroslav Ždych z Domaželic. 
„Ještě nevím, jakou budu mít 
roli, ale očekávám nějakého 
vesnického fl outka. A proč 
jsem se přihlásil? Jsem strašně 
zvědavý a chtěl jsem to zažít 
na vlastní kůži. V den natá-
čení se mám dostavit o půl 
šesté ráno, ani nevím, jestli 
mi pojede autobus. Když tak 
přijdu pěšky,“ svěřil se Jaro-
slav Ždych ještě předtím, než 
se dostal do rukou maskérů. 
Opodál postával už namasko-
vaný muž v kostýmu měšťana, 
v cylindru a s holí v ruce. „Bez 
mého vědomí mě přihlásila 
vnučka. Jenom mi oznámila, 
že mám dnes přijít. Tak jsem 
tady i s manželkou a druhou 
vnučkou. Ta, co nás přihlásila, 
tady není,“ řekl Miroslav Krej-
ča z Přerova. 

V doprovodu maminky če-
kala, co se bude dít, i šestiletá 
Veronika Hradilová.  „Verun-
ka je hodně teatrální, ráda 
tancuje, tak jsme to zkusily. 
Je to jedinečná událost v rám-
ci Přerova, a to se nebude tak 
často opakovat, aby se tu natá-
čela nějaká pohádka, tak jsme 
přišly,“ vysvětlila její mamin-
ka Simona Hradilová. 

Nastal den D: natáčíme
Příležitost zahrát si ve fi lmu 

si nenechali ujít ani přerov-
ští herci z divadla Dostavník. 
Ti si vychutnávali chvíle, kdy 
je líčili profesionálové. Jen to 
čekání mezi jednotlivými scé-
nami bylo příliš dlouhé, ale tak 
to u fi lmování chodí. A i když 
v den natáčení svítilo slunce, 
rtuť teploměru se pohybovala 
okolo osmi stupňů Celsia a ne-
příjemně foukal vítr.

„Poprvé v životě jsem někým 
namaskovaný a poprvé mám 
dokonce namalované oči. Je to 
pro mě velký zážitek. Jsem tu 
proto, abych nasál tu atmosfé-
ru… A to se plní parádně. Chtěl 
jsem zkusit, jaké je to u fi lmu, 
zkrátka byl jsem napnutej 
a ještě pořád jsem,“ svěřil se 
Zdeněk Hilbert, režisér a herec 
divadla Dostavník, který v Pe-
rinbabě dostal roli vzpěrače. 
I jeho dvě kolegyně si zabale-
né v dekách a s horkým čajem 
vyplňovaly čas povídáním 
a pozorováním hemžení na fi l-
movém place. „Kostymérky 
a maskérky jsou úplně úžasné, 
veselé osoby. Na zkoušku jsem 
přišla ve čtvrt na 12 a odcháze-
la jsem ve čtvrt na pět. A pro-
tože účes dělaly z mých vlasů 
a je hodně náročný, tak v den 
natáčení jsem přišla jako první 
v pět ráno. Byla jsem na Hor-
ním náměstí jen já, dohlížející 
hasiči a jeden opilec,“ doplnila 
vyprávění Renata Bortlová. Její 
kolegyně Pavlína Konvičko-
vá vystihla snad nejzásadnější 
rozdíl mezi divadlem a fi l-
mem: „Největší rozdíl je ten, 
že divadlo se většinou hraje 
v teple,“ dodala zachumlaná 

do deky. Lidé z komparsu byli 
totiž na nohách, a někteří jen 
v lehkém oblečení, až dvanáct 
hodin.

Přerov se režisérovi líbil 
Největší hrdinkou byla ak-

robatka, která se jen v lehkém 
trikotu snášela na laně upro-
střed náměstí. Ze známých 
tváří se na scéně mezi lipami 
objevil Dan Nekonečný, jenž 
byl principálem cirkusu. Ten 
na obecenstvo chrlil oheň 
a kolem něj metaly přemety 
jeho fi lmové dcery. „Perin-
baba je vánoční fi lm a na Slo-
vensku se už 30 roků říká, že 
bez Perinbaby neexistují Vá-
noce. Pohádka vychovává už 
několik generací a po mně se 
už dlouho chtělo, abych udělal 
pokračování,“ zmínil při roz-
hovoru s novináři Juraj Jaku-
bisko.  Ale v Perinbabě hrály 
Felliniho manželka Giulietta 
Masina a Valerie Kaplanová 
a obě herečky už nežijí, vy-
vstala otázka, zda je nahradit 
jinými, to ale Jakubisko ne-

chtěl. „Navíc hrály nesmr-
telné bytosti, ta jedna se svou 
kosou uspávala lidi a druhá 
zase krajinu na zimní spánek. 
Digitální technologie dělá 
zázraky a nám po 30 letech 
umožňuje oživit tyto dvě ne-
smrtelné bytosti,“ svěřil se se 
svými plány režisér, který je 
známý svým výtvarným po-
jetím fi lmu. 

Na scéně mu hodně zále-
ží a vybírá si jednotlivé lo-
kace velmi pečlivě. Proto si 
místní mohou považovat, že 
padl výběr i na Přerov. „Máte 
nádherné město a kouzelné 
náměstí, už jsem ho něko-
likrát chtěl natáčet, ale bylo 
ve stavu, kdy nebylo ani sou-
časné, ani historické a teď je 
pohádkové a nám poslouží. 
Jen škoda, že jsme nestihli 
ještě listí na stromech,“ po-
steskl si Juraj Jakubisko, který 
část fi lmu natáčel v Tatrách, 
na Spišském hradu, na Zbiro-
hu a na dalších českých hra-
dech. V Přerově se na náměstí 
celý den natáčely dvě scény 
a podle režiséra ve fi lmu za-
berou možná jen dvě a půl 
minuty. „Dan Nekonečný je 
principálem cirkusu, namís-
to Karla Eff y. Dan bude exce-
lovat, jeho postava má vývoj, 
zkusím s ním hrát i charak-
terovou roli. Možná mu dám 
něco do vínku, vyzkouším 
jeho ambice na hraní,“ na-
stínil Jakubisko. Režisér tajil 
i obsazení pohádky, rovněž 
celý fi lmový štáb dbal na to, 
aby nikdo nefotil a nenatáčel 
ostré záběry. Každý režisér 
si průběh fi lmu pečlivě střeží 
a odtajní ho až při premiéře.  
Diváci tak mohli sledovat jen 
scénu z cirkusového prostředí, 
jež končí ohňostrojem, a další, 
kdy z okénka v podloubí domu 
uteče chlapec. „Na Slovensku 
se na Perinbabu 2 už velmi 
těší,“ zmínil režisér Juraj Ja-
kubisko. „A my také,“ dodá-
vají Přerované, kteří se ve fi l-
mu možná jen sotva mihnou.
   Ingrid Lounová

REŽISÉR JURAJ JAKUBISKO je známý tím, že jeho fi lmy jsou postaveny na výtvar-
ných scénách. Horní náměstí si vybral pro pohádku už před lety.  Foto: Ingrid Lounová
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Do Zbořilova betléma letos přibyly dvě nové postavy 
 Nasát atmosféru Vánoc mohou už v předstihu ti, kteří se od 5. prosince vydají do přerovského zámku. 

K vidění bude expozice valašské rychty se skromným štědrovečerním stolováním, hned několik nazdo-
bených vánočních stromů a kouzelný Zbořilův vyřezávaný betlém se 129 fi gurami. Vernisáž Vánoční 
výstavy začíná 3. prosince v 16.30 hodin v přerovském zámku.

Návštěvníci letošní Vánoční 
výstavy se octnou na valašské 
rychtě na počátku 20. století. 
„Využili jsme kompletní sesta-
vu malovaného nábytku z Va-
lašska, kterou máme v našem 
muzejním depozitáři. K nábyt-
ku pěkně ladí i krásná kach-
lová kamna, která byla očím 
veřejnosti skryta ve skladu in-
stalačních prostředků, který 
jsme proměnili právě ve va-
lašskou rychtu,“ zmínila jedna 
z kurátorek výstavy Hana Ho-
lásková z Muzea Komenského 
v Přerově. Kromě dobového 
malovaného nábytku si budou 
moci hlavně malí návštěvní-
ci prohlédnout, jak skromná 
byla v té době štědrovečerní 
tabule. „Na stole je prostřeno 
jídlo - takzvaný černý kuba, 
který je z krup a hub. U této 
večeře nechyběla ani vánočka, 
jež se zapíjela buď čajem, nebo 
punčem,“ doplnila Holásko-
vá. Výstavu obohatí i kolekce 
vycpaných domácích a lesních 
zvířat – od největšího divočáka 

po malého ptáčka. „V minulos-
ti žila některá domácí zvířata 
v jedné místnosti spolu s lidmi.  
Aby totiž slepice snášely vajíčka 
celoročně, musely být v teple, 
proto si je v minulosti brali lidé 
do svých příbytků,“ vysvětlila 
další kurátorka výstavy Šárka 
Krákorová-Pajůrková. Expo-
náty zvířat kromě místní orni-

tologické stanice muzejníkům 
zapůjčilo Vlastivědné muzeum 
v Olomouci a Muzeum Beskyd 
ve Frýdku-Místku. 

A jaká by to byla Vánoční vý-
stava bez vůně jehličí a nazdo-
bených stromečků? Na zámku 
tak bude k vidění šest živých 
jedlí a dva umělé stromky, kaž-
dý z nich bude ozdobený jinak. 

Od slaměných ozdob přes baň-
ky ze Slezské tvorby až po pa-
mlsky pro zvířátka. „Dva stro-
my zkrášlí paličkovaná krajka 
Jitky Hanákové a háčkované 
ozdoby naší průvodkyně Olgy 
Halouskové,“ doplnila Kráko-
rová-Pajůrková. K vidění bude 
i paličkovaný betlém od Jitky 
Hanákové.

Největší pozornost ale pravi-
delně sklízí vyřezávaný betlém 
z lipového dřeva od sázavské-
ho řezbáře Bedřicha Zbořila, 
který vznikl v letech 1997 až 
2009. „Letos do betléma přiby-
ly další fi gury – postava fl aši-
netáře a kuchaře, ty od řezbáře 
zakoupily dvě ženy z Přerova 
a věnovaly je muzeu. Betlém 
se tak rozrostl na 129 fi gur,“ 
upřesnila Šárka Krákorová-
-Pajůrková. Kromě svaté rodi-
ny si návštěvníci  budou moci 
prohlédnout postavy hudeb-
níků, zapomenutých řemesel, 
jako jsou kolář, bednář, švec 
a šindelář, ale i současné řeme-
slníky – skláře, pekaře, řezbá-
ře, nebo výjevy z venkovského 
života – tancovačku, pouště-
ní draka, bruslení na rybníce 
nebo zabijačku. Výstava bude 
v přerovském zámku k vidění 
do 30. prosince.  (ilo)

VÁNOČNÍ VÝSTAVA patří k těm nejnavštěvovanějším v roce. Zhlédnou ji až dva 
tisíce lidí. Zbořilův betlém patří k největším lákadlům výstavy.  Foto: Ingrid Lounová
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Mladá žena z Přerova pomáhá v Řecku 
  Pět let žije Martina Krátká v Aténách. Do Řecka odjela pracovat coby dobrovolnice hned po promoci na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Po deseti měsících se vrátila domů a začala si hledat zaměstnání v Česku, když přišla z Atén nová nabídka práce. Neváhala a po třech měsících 
znovu zamířila na Balkánský poloostrov. Řecko se tak stalo jejím druhým domovem. 

MARTINA KRÁTKÁ spolu s ostatními dobrovolníky organizace STEP chystá 
večeři pro uprchlíky, migranty a bezdomovce žijící v Aténách na ulici. Letošní 
Vánoce ale nestráví v Řecku a přijede domů – do Přerova.         Foto: archiv MK

„Začátky byly náročné. Pobyt 
v Řecku byla jedna velká vý-
zva, ale jak se říká: co tě neza-
bije, to tě posílí... A tak už >po-
siluji< více než pět let,“ vypráví  
30letá Martina Krátká z Přero-
va. Z počáteční komunikace, 
kdy cizinec vystačí jen s ně-
kolika slovy typu „kalimera“ 
(dobré ráno), „mia bira“ (jedno 
pivo) a „efcharisto“ (děkuji), se 
po čase slovní zásoba rozroste 
a pronikne i do tajů řečtiny. 
Po pěti letech se Martina už 
nedomlouvá jen anglicky, ale 
plynule se domluví i řecky. 
V současné době pracuje jako 
koordinátorka v malé ne-
ziskové organizaci působící 
v oblasti humanitární pomo-
ci uprchlíkům. „Organizace 
koordinuje síť více než šede-
sáti malých dobrovolnických 
organizací, které poskytují 
služby a podporu uprchlí-
kům a migrantům. Zajišťují 
jim teplou stravu, ubytová-
ní, zdravotní a psychologic-
kou péči, právní poradenství, 
vzdělávání, volnočasové ak-

tivity, podporu při hledání 
zaměstnání a další. A také 
usnadňujeme jejich integra-
ci do společnosti,“ popisuje 
svou práci mladá žena. A jak 
dodává, líbí se jí, že kaž-
dý den je jiný, a to i přesto, že 
spoustu času tráví v kancelá-
ři. „Moje práce spočívá v ko-
ordinaci týmu dobrovolníků, 
kteří navštěvují organizace 
v okolí a snaží se zjistit, co tito 
lidé potřebují a jak jim mů-
žeme pomoci. Zároveň jsem 
spojovacím prvek s dalšími 
aktéry humanitární pomoci, 
účastním se schůzek pořá-
daných UNHCR a městským 
úřadem,“ vysvětluje svou 
pracovní náplň. Často si po-
vídá i s lidmi z různých koutů 
světa, ať už s dobrovolníky, 
uprchlíky, žadateli o azyl, 
nebo s migranty. 

A jací jsou samotní Řekové 
a jak přijímají cizince, kte-
ří v jejich zemi žijí a pracu-
jí? „Místní lidé jsou velmi 
přátelští a vřelí. Měla jsem 
opravdu štěstí a hned na za-

čátku jsem se prostřednictvím 
jiné neziskové organizace se-
známila se skupinou lidí pl-
ných energie a super nápadů 
a s nimi se nikdy nenudím,“ 
vypráví s nadšením sympatic-
ká Martina. O volných víken-
dech společně vyrážejí na túry 
do hor, rozmanitost tamních 
pohoří Martině Krátké uča-
rovala. V pracovní dny zase 
se stejnou partou organizu-
je aktivity pro děti v sociálně 
znevýhodněné čtvrti. A další 
víkend zase společně vyrábějí 
svíčky a ozdoby na stromeček 
na vánoční bazar. Zkrátka – 
pořád se něco děje.

„Za těch pět let, co jsem 
tady, jsem poznala obrov-
ské množství zapálených lidí. 
Naše nové nápady se postupně 
přetvářejí v realitu, a to se mi 
líbí,“ dodává Martina. V roz-
hovoru padne i otázka, zda si 
dokáže představit, že by v této 
zemi zůstala. „Rozhodnout se, 
žít někde natrvalo, není jed-
noduché. Zvlášť, když je s čím 
srovnávat. Přestože Atény jsou 
známé pro své antické památ-
ky, tak naopak centrum Atén 
je jedno z nejšpinavějších míst 
v Evropě. Navíc je zapotřebí se 

každodenně prát s nástrahami 
byrokracie a ne zrovna funkč-
ním sociálním systémem,“ 
naznačuje i tu složitější strán-
ku života v řecké metropoli. 
Ale hned s nadhledem dodává, 
že řecké slunce, moře a jídlo 
do značné míry všechny pro-
blémy zastiňuje. 

A v předvánočním čase ne-
můžeme vynechat otázku, 
jak vypadají Vánoce v Řecku? 
Typické řecké rodinné Vánoce 
se v této zemi slaví 25. prosin-
ce. „Rodina se sejde ke spo-
lečnému obědu – podává se 
většinou plněný krocan. Ná-
plň tvoří směs mletého a ho-
vězího masa, rýže, kaštanů, 
piniových oříšků a rozinek 
a k tomu se jedí brambory. 
Zajímavostí je, že v Řecku se 
tradičně na Vánoce zdobila 
loď místo stromečku. V dnešní 
době se tato tradice udržuje už 
spíše jen na ostrovech. A dár-
ky si Řekové dávají až na Nový 
rok,“ vypráví Martina Krát-
ká, která se chystá na Váno-
ce do svého rodného Přerova. 
A i když už Vánoce v Řecku 
trávila se svými přáteli, dává 
přednost Vánocům doma se 
svými blízkými.  (ilo)
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Kdo letos získá Zlatého kanára? Dozvíme se to 14. prosince
  Tenisová hala v Přerově bude ve čtvrtek 14. prosince hostit nejúspěšnější osobnosti bílého sportu. V pořadí už 25. ročník slavnostního 

vyhlášení magazínu Tenis o nejlepší české tenisty za rok 2017 Evromat Zlatý Kanár začíná v 17.30 hodin.
Diváci, kteří přijdou na slav-
nostní večer do přerovské te-
nisové haly, neuvidí špičky 
antukových dvorců při hře, 
ale tentokrát ve společenských 
šatech. „Slavnostním veče-
rem nás provedou sportovní 
zprávaři z Novy Inna Puhaj-
ková a Petr Suchoň. Z umělců 
se představí Helena Vondráč-
ková, Petr Kolář a bavič a kou-
zelník Richard Nedvěd. Přímý 
přenos Zlatého Kanára poběží 
na TV Nova Sport,“ informo-
vala Daniela Huťková z po-
řádajícího Tenisového klubu 
Precheza Přerov. 

Vyhlášení ankety Zlatý 
Kanár probíhá v několika 
kategoriích, kromě nejlep-
ších tenistů v ženské a muž-
ské kategorii je pamatováno 
na postup v žebříčku WTA, 
postup v žebříčku ATP, ta-
lent roku – hoši, talent roku 
– dívky, tým roku, nejlep-
ší deblista, nejlepší deblist-
ka, nejlepší tenista – vozíč-
kář roku a deblový pár roku. 
„Vyhlásíme také absolutního 
vítěze – zlatého kanára, a sa-
mozřejmě, že nezapomínáme 
ani na talentované děti do 

15 let, těm je věnována nej-
mladší kategorie Kanáří na-
děje,“ doplnila Daniela Huť-
ková. Zlatý Kanár se v Přerově 

koná už počtrnácté a kromě 
domácího Tenisového klubu 
PRECHEZA jsou spolupořada-
teli Sport Management a Čes-

ký tenisový svaz. Vstupenky 
jsou od 1. prosince v předpro-
deji v Městském informačním 
centru.  (ilo)

LONI na Zlatého Kanára přijel i olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, na snímku s tenistkou Barborou Strýcovou.  Foto: J. Vojzola

Dětem v hokejové škole budou 
pomáhat dva profesionální trenéři
Základní škola Želatovská je v povědomí veřejnosti sice už dlou-
há léta spojena s hokejem, ale od října jí tento statut hokejového 
zaměření schválili i přerovští zastupitelé. Pro školu a hlavně pro 
mladé hokejisty to znamená další šanci na rozvoj jejich sportov-
ních aktivit.

„Naše škola je už známá svou spoluprací s hokejovým klubem, 
nyní díky podpoře města budeme moct zajistit dva profesionální 
trenéry. Ti budou pracovat nejen s našimi hokejisty, ale rozšíří 
nabídku sportovních aktivit i pro ostatní žáky,“ informoval ře-
ditel Základní školy Želatovská Přemysl Dvorský.

Nová strategie se naplno rozběhne od nového školního roku, 
to znamená od září 2018. Do té doby čeká tamní pedagogy ještě 
spousta práce. „Práci trenérů a nové sportovní aktivity chceme 
zapojit do širšího rámce. Na konci minulého školního roku jsme 
se stali jako první základka v Přerově fakultní školou Univerzity 
Palackého,“ doplnil Dvorský. Této spolupráce hodlají využít pro 
práci s mimořádně nadanými žáky a už od první třídy učit ang-
ličtinu konverzační metodou.

Nejnáročnější, a to nejen pro učitele, ale hlavně pro žáky, kteří 
se drží na celorepublikové hokejové špici, je propojení školních 
povinností s hokejem.

„Sportovní příprava našich borců je samozřejmě náročná, a to 
i časově. Nejednou je opravdový oříšek skloubit tréninky a roz-
vrhy hodin, ale díky letitým zkušenostem to jde. I v tomto smě-
ru nám pomohou naši dva noví sportovní lektoři,“ zmínil ředitel 
školy Dvorský. 

Velký význam pro sportovní přípravu, ale i vzdělávací práci 
bude mít nové hokejbalového hřiště. „Máme už projektovou do-
kumentaci a nyní připravujeme stavební povolení. Toto hřiště ve 
spojení s novými trenéry bude zvlášť zajímavé také pro dívky. 
Hokejbal je totiž stále častěji vyhledávaným sportem právě pro 
děvčata,“ doplnil Dvorský. Jeho slova potvrzuje i skutečnost, že 
Česko je v této kategorii mistrem světa.  (ilo)

mojecity.cz | amazoniecity.cz

se zastavit!
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Zmizelá místa v Přerově: malé rybníky u Bečvy
 Když v zimě začalo mrznout a led na Bečvě a rybnících byl bezpečný, proměnila se tato místa v centra zimních radovánek. V Přerově se bruslilo 

a klouzalo na každé louži. Dokonce hřiště mezi domy si místní v 60. a 70. letech minulého století stříkali vodou, aby tak pro děti vytvořili kluziště 
na dohled od svých domovů. První krůčky na ledě, ale i piruety nebo hokejové zápasy, se odehrávaly také na rybnících vedle Rybářské aleje. 

V místech, kde se dnes nachází 
centrální tenisový dvorec, byly 
tři rybníky a rybářská bouda. 
„Byly to rybníčky pod Pivodo-
vým – jateční, třecí a mateč-
ní, byly vybudovány v letech 
1929 až 1930,“ upřesnil ředitel 
Okresního archivu v Přerově 
Jiří Lapáček. Vedle nich stála 
řada domků, v jednom z nich 
bydleli i Košovi. „Pan Koša 
na zamrzlém rybníku odklízel 
sníh a vybíral od bruslařů pro 
tělovýchovnou jednotu vstup-
né, to činilo 25 nebo 50 halé-
řů. A taky pro děti vařil velký 
hrnec čaje nebo podával vodu 
se sirupem. My, místní kluci, 
kteří jsme pomáhali s odhrno-
váním sněhu, jsme bruslili za-
darmo,“ zavzpomínal Jaroslav 
Cedidla, který bydlel v nedale-
ké Kozlovské ulici.

Na čaj pro zahřátí u Košů 
si pamatují i další pamětníci, 
kteří bydleli v ulicích nedaleko 
rybníka a v zimě na ledě trávili 
každou volnou chvíli. „Na těch 
rybnících jsme se učili bruslit. 
Na boty jsme si nasadili brus-
le zvané kolumbusky, byly 

na klíček, a jezdili jsme po ledě 
až do večera. Na bruslích jsme 
svištěli i z kopce u knihovny 
do Kozlovské ulice,“ doplnil 
své zážitky z dětství 71letý 
Jiří Rosmus. Jeho slova po-
tvrzuje i 76letý Rudolf Kopal, 

který také bydlel v Kozlov-
ské ulici. „Na rybnících jsme 
bruslili i se školou, chodil 
jsem tehdy na pátou osmiletku 
Za Mlýnem. Odpoledne jsme 
si s kluky znovu nasadili ko-
lumbusky na boty nebo tře-

ba i na papuče a jezdili jsme 
po ledě až do tmy,“ přidal svou 
vzpomínku Rudolf Kopal.

Na konci 60. let se čas od času 
objevil u rybníků i otužilec 
a pozdější přemožitel kanálu La 
Manche František Venclovský. 
„Hrávali jsme hokej na hlav-
ním rybníku a ve vysekané díře 
pro ryby trénoval František 
Venclovský. Žertem nás zval, ať 
se jdeme koupat za ním,“ dopl-
nil vyprávění Jiří Vrtal.

Na začátku sedmdesátých let 
minulého století padlo rozhod-
nutí tři malé rybníky zasypat. 
„Po 44 letech od svého vzniku 
byly malé rybníčky Pod Pi-
vodovým  zasypány kvůli vý-
stavbě moderních tenisových 
kurtů,“ upřesnil Jiří Lapáček. 

V roce 1973 byla v těchto mís-
tech zahájena 1. etapa výstav-
by nového tenisového areá-
lu coby součásti příměstské 
rekreace. Tři nové tenisové 
dvorce byly předány do užívá-
ní 29. července 1974. Centrální 
dvorec na místě bývalých ryb-
níčků přibyl ještě ve stejném 
roce.  (ilo)

Z dobového tisku: Malé zastavení u Bečvy 
Nedělní procházka kolem 
Bečvy, to je přece jen kus od-
počinku a je na co se dívat. 
Příroda kouzlí v každém roč-
ním období jinou tvář krajiny. 
Na zamrzlé řece skotačí děti. 
Ale co to? To přece není ama-
térka. Ta graciéznost a elegan-
ce pohybu. Skutečný kulturní 
zážitek. A zcela zadarmo. Kdo 
to jen může být? Jmenuje se 
Lydie Nedomová-Hechtová 
a je rodačka přímo z Přerova. 
Neodolala, aby ve svou dovole-
nou nevychutnala krásu  z po-
hybu -  to proto, že viděla tolik 
schopných a nadějných mla-
dých talentů na řece. Zvláště 
ta děvčátka… Škoda, že nemají 
odborný výcvik. Vraťme se 
však k naší rozmluvě. Zákla-
dy získala v Přerově a potom 
tvrdá škola v Praze. Však také 
byla 22 let v baletním soubo-
ru. Vystupovala jako baletní 
tanečnice v mnohých našich 
velkých městech. V Praze však 
zůstala nejdéle ve Státním di-
vadle v Karlíně. Před dvěma 
lety rozvázala smlouvu proto, 
aby šířila slávu našeho umění 
v zahraničí. Získal ji náš vý-
značný choreograf Boris Milec 
do revue Scala – Eis…

Proto, než znovu vyjede 
na turné do Francie, přišla si 
odpočinout tam, kde má ne-
hynoucí vzpomínky na mládí 
a své počátky. V Přerově má 
u sestry svého syna, otec hraje 
v divadle v Praze. Jsou to ra-
dostná setkání. Děti rostou (má 

ještě dcerušku) a Lydie by ráda 
žila společně s dětmi. Šířit slá-
vu našeho umění by (ač nerada) 
přenechala mladým. Ráda by 
zakotvila v Přerově jako učitel-
ka baletu nebo krasobruslení. 
Zdroj: Nové Přerovsko, 29. led-
na 1966  Foto: František Toth

Večer bruslařského 
umění na kluzišti
Na svém tourné repub-
likou stavili se v Přerově 
ve čtvrtek známý akroba-
tický bruslař Mirko Jind-
řich a mistr bruslařské gro-
tesky František Vondrouš. 
Počasí sice meetingu ne-
přálo, přesto se na kluzišti 
ve Wurmově ulici sešel sluš-
ný počet diváků, kteří byli 
akrobatickými výkony Jin-
dřichovými nadšeni. Jeho 
skoky přes 6 sudů a stolo-
vou společnost sklidily za-
sloužený potlesk. Rovněž 
mistrná jízda na chůdách 
jest ukázkou houževnaté 
píle Jindřichovy. O těchto 
výkonech se konečně vy-
jádřil s pochvalou sám jeho 
učitel Taylor. I groteskní 
výkony Vondroušovy vy-
volaly v obecenstvu bouře 
smíchu. I krasobruslařské 
ukázky mladičké Věry Ko-
šové měly znovu v Přerově 
živý ohlas. Její pirueta po-
tvrzovala skutečné nadání 
mladé umělkyně na ledě. 
 Zdroj: Obzor 30. 1. 1937

TŘI RYBNÍČKY vedle Rybářské aleje vznikly na začátku 30. let minulého století. 
V roce 1974 byly zasypány, na jejich místě jsou tenisové kurty.  Foto:  František Ptáček

Z DOBOVÉHO TISKU
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 12. Boškov–Peklo–Staměřice, 
19 km, vlak 6.05 hod., vede Sedláková
4. 12. Kojetín–Troubky, 15 km, vlak 
8.38 hod., vede Válková
9. 12. Útěchov–Vranov–Česká, 
13 km, vlak 6.38 hod., vede Šťáva
14. 12. Svatý Kopeček–Mariánské 
údolí–Velká Bystřice, 12 km, vlak 
8.06 hod., vede Láhnerová (přistoupí 
v Brodku)
16. 12. Lipník–Bezuchov–Dřevohos-
tice, 19 km, autobus 6.30 hod., aut. 
nádraží, stanice č. 26, vede Pospíšilová
21. 12. Šumperk–Kokeš–Šumperk, 
11 km, vlak 8.16 hod., vede Bernátová
28. 12. Lužice–Mikulčice–Hodonín, 
14 km, vlak 7.51 hod., vede Pěček
30. 12. Bystřice pod Hostýnem–
Hostýn, 10 km, vlak 7.46 hod., vede 
Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

2. 12. Prusy–Beňov–Kocanda–Kar-
lovice–Stará Ves, 10 km, bus 8.00 
hod., vede Vaculík
6. 12. Moravičany –Loštice (betlém) 
–Moravičany, 10 km, vlak 8.06 hod., 
vede Poláková
9. 12. Litovel–Vrapač–Nové Zámky–
Nový Dvůr–Červenka, 12 km, vlak 
8.06 hod., vede Bartošík
13. 12. Veselíčko–rybníky–Staměři-
ce–Dolní Újezd, 11 km, bus 9.55 hod., 
vede Krejčí    
16. 12. Naučná stezka Dřevohos-
tickým lesem, 10 km, bus 8.00 hod., 
vede Punčochářová
20. 12. Přerov–Újezdec–Želatovice–
Kozlovice–Přerov, 10 km, od marketu 
Albert u nádraží v 9.30 hod., vede 
Polidorová
27. 12. Vycházka v okolí na ukončení 
roku, 10 km, od sokolovny v 9.00 
hod., přihlášky předem, vede Vaculík 
a Poláková
31. 12. Tršice–bývalá kamenná 
bouda–Velký Újezd, 10 km, bus 8.20 
hod., vede Vaculík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

2. 12.  Přerovský traverz – poslední 
traverz přátel VHT spojený s pro-
mítáním z hor a s taneční zábavou, 
11 km, Karel Ludvík, Tomáš Beránek, 
sraz na nádraží ČD v 9.30 hod, cíl 
restaurace Bečva v Přerově

5. 12. Schůze restaurace Pivovar 
v 19 hod., program na další měsíc, 
promítání z akcí

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

Výstavy:
5.–30. 12. Vánoční výstava – při-
blíží jedinečnou atmosféru Vánoc 
na počátku 20. století na moravském 
venkově. Ke zhlédnutí bude i komplet-
ní betlém Bedřicha Zbořila. Výstavu 
obohatí netradiční háčkované a palič-
kované vánoční ozdoby od autorek 
Olgy Haluskové a Jitky Hanákové.
Středověké a raně novověké zbra-
ně Přerovska – výstava seznámí 
s vývojem zbraní od konce 9. do polo-
viny 17. století na pozadí historických 
událostí odehrávajících se v regionu 
Přerovska a střední Moravy. Mezi 
vystavenými trojrozměrnými expo-
náty budou zastoupeny zbraně 
chladné, střelné i palné.
Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, 
městské znaky – výstava přiblíží 
historii razítek a jejich předchůdců 
i městské znaky, které se na nich obje-
vují. K vidění budou zajímavé typáře, 
pečeti i razítka z Přerova okolí i dobová 
úřadovna z první poloviny 20. století 
a cechovní kanceláře z 18. století.

Akce:
3. 12. Slavnostní vernisáž Vánoční 
výstavy. V 16.30 hod. v přerovském 
zámku.
12. 12. Pod ochranou Rolandů. Před-
náška nabídne nejen vizuální prezen-
taci podoby soch ochránců tržního 
pořádku, ale také symbolů nižšího 
hrdelního práva, tedy pranýřů, zma-
puje zajímavé lokality v rámci celé 
střední Evropy. Část prostoru mezi 
povídáním Lubomíra Vyňuchala vypl-
ní hudební host Petr Vyňuchal, 
od 17 hod., Korvínský dům.

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:
O středověku, zbraních, zbroji 
a ušlechtilém chování rytířů…
Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce z řad 
veřejnosti, který zážitkově-interak-
tivní formou doprovází výstavu Stře-
dověké a raně novověké zbraně Pře-
rovska. Návštěvníci se hravou formou 
seznámí s životem ve středověku, 
dozvědí se, co všechno obnášel rytíř-
ský výcvik, odhalí, co se odehrávalo 
na bitvách i turnajích a co se skrývá 
pod pojmem „rytířské chování“.
Objednávky na tel. 581 250 531 – 
pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Stálé expozice: 
Ptáci České republiky

Ptačí zahrada Františka Gintera.

Akce:
2. 12. Voňavé odpoledne s aromate-
rapií. Výroba osobní vůně, průduško-
vé masti a inhalační tyčinky. Přihláš-
ky do 30. listopadu na kosturova@
prerovmuzeum.cz. Od 14 hod., 
v budově ORNIS. 
8. 12. Skořápkohraní. Výtvarná dílna 
s Veronikou Matlochovou. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 
nebo na 581 219 910 12. Od 16 hod. 
v budově ORNIS.  
14. 12. Vánoční setkání ornitologů. 
Setkání laiků i odborníků, novinky 
z oboru, posezení. Od 17 hod., v budo-
vě ORNIS. 
17. 12. Vánoční strom pro ptactvo. 
Vánoční příběh – od 14 hod., loutkové 
představení divadla Já to jsem. Výroba 
krmení pro ptáky a zdobení vánočního 
ptačího stromu – od 15 do 17 hod. 
17. 12. Šetrné Vánoce – od 16 hod., 
návody na nekonzumní přípravu 
a prožití svátků.
Svařené víno pro dospělé a slad-
kosti pro děti, na závěr zpívání koled 
a lodičky z ořechů, od 14 do 18 hod., 
v budově ORNIS. 
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: 
po–pá 8–16 hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910 
Programy pro zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Ježkův rok – o životě ježků v průbě-
hu celého roku
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad je v prosinci uzavřen.
6. 1. Novoroční výstup na hrad, 
od 8 do 15 hod.

 MĚSTSKÝ DŮM
3. 12. Koncert Václav Hudeček, Mar-
tin Hroch – koncert světoznámého 
houslového virtuosa k jeho 50. výročí 
na scéně, v 19.30 hod.
4. 12. Orchestr Václava Hybše – tra-
diční předvánoční koncert s Josefem 
Lauferem a dalšími hosty, v 19.30 hod.
10. 12. Nedělní party – SPECIÁL 
s DUO ARAMIS – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory, s muzikanty 
TV Šlágr, od 13.30   
13. 12. Koncert ANETA LANGEROVÁ 
Turné „Na radosti“ – výjimečný kon-
cert výjimečné zpěvačky za dopro-
vodu kapely a smyčcového tria, 
v 19 hod.
14. 12. Divadlo Halina Pawlowská 
„Manuál zralé ženy“ – povídání, pří-
běhy, návody a rady, jak být obletova-
ná, krásná, věčně mladá, v 19.30 hod.
18. 12. Vocantes – tradiční předvá-
noční koncert přerovských zpěváků 

pod vedením M. Sabadáše, 
v 19.30 hod.
19. 12. Hrdý Budžes – úspěšná dramati-
zace stejnojmenné prózy Ireny Dousko-
vé, excelentní výkon Barbory Hrzánové, 
držitelky Ceny Th álie, v 19 hod.  
20. 12. Show Screamers – tradiční 
vánoční speciál oblíbené travesti 
show, v 19 hod.
21. 12. Koncert Ondřej Havelka 
a Melody Makers – vánoční koncert 
oblíbeného interpreta a jeho skupiny, 
v 19.30 hod.
26. 12. Nedělní party – SPECIÁL 
s dechovkou a kapelou MINI – vánoční 
taneční odpoledne pro seniory, od 13.30   
29. 12. Sejdeme se před Silvestrem 
– předsilvestrovské setkání. K posle-
chu i k tanci zahrají Šediváci a kapela 
Re-Vox, od 20 hod.
Taneční kurzy pro mládež
1. 12. ve 20 hod. Taneční závěrečná T1 
– Nejen pro absolventy kurzů 2017
2. 12. ve 20 hod. Taneční závěrečná 
T2 – Druhý společenský večer nejen 
pro absolventy tanečních kurzů 2017
8. 12. ve 20 hod. Taneční závěrečná 3
– Třetí společenský večer nejen pro 
absolventy tanečních kurzů 2017
9. 12. ve 20 hod. Závěrečný ples 
Taneční školy Šrámkovy – Závěrečný 
ples, společenská událost k ukončení 
další sezóny tanečních kurzů

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 12. Videopřednáška zimního 
semestru VU3V s názvem České ději-
ny a jejich souvislosti, učebna MěK 
v Přerově, od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 15 hod. (jen pro přihlášené)
7. 12. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8–17 hod.
11. 12. Kulturní akademie knihovny 
na téma Krásy starověké Itálie – 
přednáška Věry Polidorové, učebna 
MěK, od 13 hod. 

Akce pro děti:
1.,8.,15.,22.,29. 12. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
1.,8.,15., 22., 29. 12. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
5. 12. Tvořivá dílna – papírové sklá-
danky, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
19. 12. Tvořivá dílna – sněhulák z pří-
rodnin, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.

Akce v místních částech:
4.–21. 12. Vánoce s Josefem Ladou 
(výstava), Čekyně, v provozní době 
knihovny 
7. 12. Tvořivá dílna – vánoční svícen, 
Henčlov, od 16 hod.
7. 12. Deskové hry – Ubongo, Kozlovi-
ce, od 16 hod.
7. 12. Tvořivá dílna – zdobení perníč-
ků, Lýsky, od 16.15 hod.
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11. a 14. 12. Tvořivá dílna – vánoční deko-
race (andělíček), Lověšice, od 16 hod.
12. 12. Tvořivá dílna – vánoční deko-
race (svícen), Újezdec, od 16 hod.
12. 12. Tvořivá dílna – vánoční přání, 
Vinary, od 17 hod.
14. 12. Tvořivá dílna – vánoční deko-
race, Čekyně, od 16 hod.
15. 12. Tvořivá dílna – vánoční deko-
race, Kozlovice, od 16 hod.
23. 11. Tvořivá dílna – podzimní svě-
týlka, Žeravice, od 16.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17A
4. 12. Jak nám to myslí – Olga Župko-
vá, 10.15 hod.
4. 12. Cvičení paměti, 11.15 hod.
5. 12. Vycházka: Muzeum Proseni-
ce – papírové betlémy. Sraz v 10.20 
hod. na aut. nádraží. Odjezd autobusu 
v 10.30 hod., stan. 12. Předpokládaný 
návrat 13.25 hod. 
11. 12. Jihoafrická republika – Bedřich 
Šuba, 10.15 hod.
12. 12. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.20 hod. v centru 
SONUS. Kapacita je omezená 
na 10 osob, přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.
13. 12. Kavárna pro seniory: Národní 
parky západní Kanady, Skalisté hory, 
přednáší Jaroslava Goláňová, v 16 hod.
18. 12. Rukodělná činnost: společné 
tvoření vánočních přání s dětmi z MŠ, 
10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v po a čt 9–10 hod. 
Internet pro seniory
vždy v Po 9–13 hod. Lektor je příto-
men 12–13 hod.

SVČ ATLAS a BIOS
4. 12. Čertoviny – mikulášská 
akce pro přihlášené děti, od 16 hod., 
sraz v BIOS
4.–9. 12. Vánoční salon na Atlase, 
celotýdenní akce pro školy, školky 
a veřejnost. Výstavka vánočních 
tradic, zdobení perníčků, výroba přá-
níček, ukázky řemesel. Denně
od 8.30 do 11.30 hod. a od 13 do 
17 hod.  Výstava je prodloužena 
do soboty 17 hodin.
11. 12. Vánoční koncert přerovského dět-
ského sboru v klubu Teplo od 17.30 hod.
17. 12. Vystoupení přerovského 
dětského sboru a kapely Atlas světa 
v rámci akce Vánoce v Přerově, 
náměstí TGM od 14 hod.
19. 12. Vystoupení TŠ a Gymnastiky 
v rámci akce Vánoce v Přerově TGM 
od 16.30 hod. 

DUHA KLUB DLAŽKA
8.–10. 12. Čertovsky dobrý víkend 
pro dospělé, rodiče s dětmi i děti Raj-
nochovice
14. 12. Kamil Střihavka a Leaders – 
akustický koncert klub Teplo, ve 20 hod.
15.–17. 12. Předvánoční hravý víkend 
pro děti klub Dlažka
16. 12. Country Vánoce  s Freďáky 
a hosty klub Teplo, v 19.30 hod.
22. 12. Mysterium a vy akční hra 
v nočním city – začátek v klubu Dlaž-
ka, v 18 hod.
22. 12. Vyhodnocení roku a předvá-
noční večírek klub Dlažka, ve 21 hod.
23. 12. Vánoční šachový turnaj klub 
Dlažka, v 10 hod.
1.–3. 1. Novoroční šachový turnaj 
klub Dlažka

DUHA KLUB RODINKA
8. 12. od 16 do 17 hod. – Baňky a bet-
lémy v Muzeu  
12. 12. od 16.30 hod do 18 hod. – 
Andělská nadílka
14. 12. od 16 do 18 hod. – Vánoční 
drátkohraní

PŘEDVÁNOČNI 
JAZZOVÝ VEČER

8. 12. ACADEMIC JAZZ BAND – klub 
Teplo, v 19 hod. Večerem provází 
Jaroslav Cedidla, jako hosté vystoupí 
Black Swan Band při ZUŠ Bedřicha 
Kozánka Přerov a Helena Soklová. 

VÁNOČNÍ KONCERTY 
ENTUZIASTÉ

16. 12. Žeravice – úřadovna Na Návsi, 
v 16 hod., Výkleky kaple, v 18 hod.
17. 12. Bezuchov – kulturní dům, 
v 17 hod.
22. 12. Přerov – evangelický kostel, 
v 18.30 hod.
25. 12. Rokytnice – kostel sv. Jakuba, 
v 17 hod. 

TANEČNÍ DIVADLO 
18. a 19. 12. Louskáček – taneční 
představení v podání Moravské školy 
tance z Přerova. Klub Teplo, 18. jen 
v 18 hod., 19. v 16 hod. a v 18 hod. 
Vstupné 60 Kč.

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

3., 10., 17. 12. Sněhurka a sedm 
trpaslíků, představení začínají vždy 

ve 14 a v 16 hod. v Loutkovém divadle 
Sokola Přerov 

HUDEBNÍ VEČER

1. 12. Hudební večer s projekcí – 
na klavír hraje Daniel Jun, na violu Jiří 
Kabát. Zazní  Händlovy, Mozartovy, 
Prokofj evovy, Gershwinovy i Kabáto-
vy skladby, evangelický kostel v ulici 
Č. Drahlovského, v 17 hodin.

ADVENTNÍ KONCERT
10. 12. MUSICA FIGURALIS –ITALSKÉ 
INSPIRACE V HUDBĚ NA MORAVĚ, 
italské a moravské skladby pro cim-
bál, housle, violoncello a cembalo, 
Mervartova síň přerovského zámku, 
v 16.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
15. 12.  Varhanní koncert rozezní 
v 19.30 hod. chrám svatého Vavřince 
už po šestadvacáté. V podání kon-
certních mistrů zazní výběr děl ze 
skvostů evropské duchovní hudby. 
Účinkují: Vladimír Roubal (varhany), 
Jana Koucká (soprán), Jan Verner 
a František Svejkovský (trubka). 
Koncert pořádá Střední škola gas-
tronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, 
předprodej v kanceláři školy nebo 
na místě.

KERAMIKA ÚJEZDEC
  5. 12. Mikuláš u vás doma
  7. 12. Vyrábíme z keramiky zimní 
krajinku
14. 12. Pečeme perníčky, od 14 hod.
21. 12. Vyrábíme z keramiky překva-
pení
Začátek akcí je od 15.30 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – prosinec 2017                                     změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15 –7.30; 9–12 6.15 –7.30; 9–12 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15–21

Úterý 15 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 21 6.15 – 7.30; 9 – 18 15–21 ženy 14–21

Středa 15,30–17; 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 –12
15,30–17; 19 – 21

6.15 – 7.30; 9 –12
15,30 – 17 19–21 muži 13–21

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

6.15 – 7.30; 9 – 12
14 – 16; 18 – 20 senioři 13 – 14 18–21 ženy 15–21

Pátek 14 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 21 6.15 – 7.30
9 – 15; 17,30–20 15–21 muži 15–21

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

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18 společná 10–18

VÝJIMKY (jak se plave v uvedené dny)

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

2. 12. 17.30 – 20 17.30 – 20 17.30 – 20 společná 10–20

16. 12.
10 – 11.30; 13,30 –17

18,30–20
10 – 11.30; 13,30 –17

18,30–20
10 – 11.30; 13,30 –17

18,30–20 společná 10–20

24. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14
25. 12. 13–20 13–20 13–20 společná 13–20
26. 12. 10–20 10–20 10–20 společná 10–20
27. 12. 10–20 10–20 13–20 muži 13–20
28. 12. 10–20 10–20 13–20 ženy 13–20
29. 13. 10–20 10–20 13–20 muži 13–20
31. 12. 10–14 10–14 10–14 společná 10–14

1. 1. 2018 zavřeno
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1.  12.   v 17.30 hod. JIGSAW 2D, titulky, od 

15 let
1. 12.   ve 20 hod. METALLICA : QUEBEC 

MAGNETIC 2D, 135 minut
2. 12.   v 17.30 hod. KVARTETO 2D, 

česky 
2. 12.   ve 20 hod. HRÁČI SE SMRTÍ 2D, 

titulky
3. 12.   v 15 hod. SKRYTÁ ČÍSLA, 

Biosenior, 2D, titulky
3. 12.  v 17 hod. TÁTA JE DOMA 2  2D, 

titulky
3. 12.  v 19.30 hod. HANS ZIMMER 

V PRAZE 2D, titulky, dokument
4. 12.  v 17 hod. KVARTETO 2D
4. 12.  v 19 hod. SNOW FILM FEST 2017 – 

festival dokumentárních sportov-
ních outdoorových fi lmů

5. 12.  v 17.30 hod. LIGA SPRAVEDLNOS-
TI 2D, dabing

5. 12. ve 20 hod. 7 ŽIVOTŮ 2D, titulky  
6. 12.  v 18 hod. VERMEER – ROK SE 

SVĚTOVÝMI MALÍŘI 2D, titulky, 
dokument

6. 12.  ve 20 hod. NEPŘESADITELNÝ! 2D, 
od 15 let, dokument

7. 12.  10 hod. ZAHRADNICTVÍ: 
DEZERTÉR, Biosenior, 2D, česky  

7. 12.  v 18 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D
7. 12.  ve 20 hod. MATKY NA TAHU 

O VÁNOCÍCH 2D, titulky
8. 12.  v 17.30 MOTORBAND - RESTART 

2D, hudební dokument   
8. 12.  ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 

od 15 let

9. 12.   v 17.30 hod. MILADA 2D
9. 12.  ve 20 hod. MATKY NA TAHU 

O VÁNOCÍCH 2D, titulky  
10. 12.  v 18 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D
10. 12.  ve 20 hod. JIGSAW 2D, titulky, od 

15 let 
11. 12.  v 18 hod. MADAM SLUŽEBNÁ 2D, 

Artkino, titulky
11. 12.  ve 20 hod. LIGA SPRAVEDLNOSTI 

3D, dabing  
12. 12.  v 17.30 hod. BAJKEŘI 2D, česky
12. 12. ve 20 hod. KVARTETO 2D, česky
13. 12. v 17.30 hod. 7 ŽIVOTŮ 2D, titulky
13. 12.  ve 20 hod. 120 BPM 2D, titulky, od 

15 let 
14. 12.  v 10 hod. ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA 

2D, Biosenior, titulky
14. 12. v  17.30 hod. ROCK´N ROLL 2D, 

titulky 
14. 12.  ve 20 hod. STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ 2D, titulky
15. 12.  v 17.30 hod. VÁNOCE A SPOL. 2D, 

dabing 
15. 12.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 

Z JEDIŮ 3D, dabing  
16. 12.  v 17.30 hod. MATKY NA TAHU 

O VÁNOCÍCH 2D, titulky 
16. 12.  ve 20 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU 2D, titulky
17. 12.  v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

DEZERTÉR 2D, Biosenior
17. 12.  ve 20 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

NÁPADNÍK 2D, česky
18. 12. v\  17 hod. STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ 2D, dabing

18. 12.  ve 20 hod. THELMA 2D, Artkino, 
titulky, od 15 let 

19. 12.  v 17.30 hod. GEOSTORM: GLOBÁL-
NÍ NEBEZPEČÍ 3D, titulky

19. 12. ve 20 hod. MILADA 2D
20. 12.  v 17.30 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU 2D, titulky
20. 12.  ve 20 hod. VÁNOCE A SPOL. 2D, 

dabing 
21. 12. v 17.30 hod. ŠPINDL 2D
21. 12. ve 20 hod. LADÍME 3, 2D, titulky 
22. 12.  ve 20 hod. JIGSAW 2D, titulky, od 

15 let
23. 12. v 10 hod. FERDINAND 2D, dabing
23. 12. ve 20 hod. ŠPINDL 2D
24. 12. v 10 hod. ANDĚL PÁNĚ 2, 2D
25. 12.   v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

NÁPADNÍK 2D, česky
25. 12.  ve 20 hod. SNĚHULÁK 2D, titulky, 

od 15 let
26. 12. v 17.30 hod. ŠPINDL 2D
26. 12.  ve 20 hod. VRAŽDA V ORIENT 

EXPRESU 2D, titulky
27. 12.  v 17.30 hod. NÁDECH PRO LÁSKU 

2D, Artkino, titulky 
27. 12.  ve 20 hod. STAR WARS: POSLEDNÍ 

Z JEDIŮ 3D, titulky 
28. 12.  v 10 hod. PŘÍŠERÁKOVI 2D, dabing  
28. 12. ve 20 hod. LADÍME 3, 2D, titulky 
29. 12. v 10 hod. MAXINOŽKA 2D, dabing 
29. 12. v 17.30 hod. ŠPINDL 2D
29. 12.  ve 20 hod. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 

2D, titulky
30. 12.  v 17 hod. STAR WARS: 

POSLEDNÍ Z JEDIŮ 2D, dabing 

30. 12.  ve 20 hod. MATKY NA TAHU 
O VÁNOCÍCH 2D, titulky 

BIJÁSEK:
3. 12. v 10 hod. MAXINOŽKA 2D, dabing 
9. 12.  v 10 hod. MŮJ ŽIVOT CUKETKY 2D, 

dabing
10. 12. v 15.30 hod. PADDINGTON 2, 2D
16. 12. v 10 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D 
17. 12.  v 15.30 hod. MŮJ ŽIVOT CUKETKY 

2D, dabing 
30. 12. v 10 hod. LAJKA 2D
31. 12. v 10 hod. PADDINGTON 2, 2D

VÁNOČNÍ KREATIVNÍ 
DÍLNIČKY:

22. 12.  v 17. 30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 3D

23. 12.  v 17.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 2D

27. 12.  v 9 hod.  JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! Kreativní tvoření 
s fi lmem

27. 12.  v 10 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! 2D

28. 12.  v 9 hod. PŘÍŠERÁKOVI
28. 12.  v 17.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 

V DŽUNGLI! 3D 
29. 12. v 9 hod. MAXINOŽKA

BABY BIO:
5. 12. v 10 hod. MILADA 2D
12. 12.  v 10 hod. MATKY NA TAHU 

O VÁNOCÍCH 2D, titulky
26. 12. v 10 hod. PŘÁNÍ K MÁNÍ 2D

Na křídlech andělů se nese prosincová 
výstava na Trafačce, kde jsou zastoupeni 
andělé z keramiky, ze skla, ze dřeva, ze 
smaltu nebo látky. Každý z autorů sáhl 
po materiálu, který je jim nejbližší. Zuza-
na Straková a Andrea Krasová po kera-
mické hlíně, Martina Matochová tvoří 
skleněné vitráže, u Veroniky Matiovské 
se andělé objevují na jejích smaltovaných 
špercích a šité andělky ze starých látek 
a krajek vytváří zase Alena  Balánová. 
Každé ztvárnění je přitom velmi osobité.

Dřevěné sochy Dagmar Kover-
dynské a obrazy její dcery Halky 
Kočí jsou už druhý měsíc k vidění 
v Galerii města Přerova. Obě 
vystudované výtvarnice jsou ze 
Šumperka a mají podobný přístup 
k materiálu, v sochách Dagmar 
Koverdynské převažuje fi gurální 
pojetí, zatímco její dcera Halka 
tíhne spíše ke ztvárnění zvířecí 
říše. Výstava s výmluvným názvem 
Matka a dcera je v Přerově k vidění 
do konce roku.

První adventní neděle je v Pasáži spojena s verni-
sáží výstavy Domov mraků tří mladých malířek – 
Elišky Fialové, Kateřiny Pěkné a Anny Sypěnové. 
Výstava bude zahájena 3. prosince, mimořádně 
od 15 hodin. Témata velkoformátových maleb 
těchto autorek se pospolu dobře prolínají.
Další prosincová výstava Vesla na Bečvě při-
pomene významné 85. výročí založení veslo-

vání v Přerově. Na základě dobových dokumentů a archivních materiálů se 
návštěvníci seznámí se zajímavou oblastí přerovské historie, kterou sestavil 
Miloslav Paukert na základě zápisů veslařského oddílu a písemných nebo 
vyprávěných vzpomínek. Vernisáž se uskuteční 7. prosince v 17 hodin.

Prosincová výstava v galerii ESO nabídne 
nové grafi ky herečky a malířky Ivy Hütt-
nerové. Její tvorba je připomínkou starých 
dobrých časů a zvlášť v předvánoční době 
je dobrou příležitostí se zastavit a pomo-
cí obrázků se vrátit do dob, kdy lidem 
nevládl čas. Novinkou v galerii je tvorba 
z keramické dílny Ateliér Flaume. Jedná 
se o ručně vyráběnou keramiku v malých 
sériích. Povrch keramiky je zpracováván 
nejstaršími způsoby dekorování, jako je 
zalešťování a rytí hlíny. K vidění budou 
svícny, vázy, aromlampy a další artefakty. 


