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KRÁTCE Program na náměstí začne 
dva dny před adventem

Jestli budou letošní Vánoce 
bílé, zatím netušíme, ale s jis-
totou víme, že program v Pře-
rově bude od prvního adventu 
až po Nový rok nabitý. Vánoč-
ní strom už je od 18. listopa-
du na svém místě, stejně jako 
dřevěné domky pro prodej-
ce. „Vánoční trhy pro město 
už druhým rokem připravuje 
společnost RK Invest, ta také 
zajišťuje prodejce do jarma-
rečních domečků, osvětlení 
stromu i náměstí a na své ná-
klady zabezpečuje rovněž kul-

turní program,“ uvedla mluv-
čí přerovské radnice Lenka 
Chalupová. Život v dřevěném 
městečku se naplno probudí 
dva dny před první adventní 
nedělí. „Vánoční trhy zahájí-
me už s předstihem – v pátek 
30. listopadu. Otevřeny budou 
jarmareční domky s nabídkou 
jídla, pití i drobných vánoč-
ních předmětů. A na pódiu 
vystoupí ten den olomouc-
ké kapely Tak co? a Fly to-
morrow,“ sdělil Petr Ilgner 
z RK Invest. Desetimetrový 

smrk ztepilý, který pracovníci 
technických služeb pokáce-
li a přivezli na náměstí z Jižní 
čtvrti, se slavnostně rozsvítí 
v neděli 2. prosince. „Úderem 
šesté hodiny večerní ho roz-
svítí nový přerovský primá-
tor Petr Měřínský společně 
se školáky, kteří letos dostali 
ocenění Scholar,“ upřesnila 
Lenka Chalupová. Ve stejný 
den, ale s hodinovým předsti-
hem se v 17 hodin otevře vá-
noční výstava na přerovském 
zámku.   Pokračování na str. 3

KONCERTY KAPEL i sólových zpěváků, fi lmové pohádky, zpívání koled, živý betlém i příjezd Mikuláše v doprovodu andělů 
nabídne hlavní pódium po dobu adventu na náměstí TGM.  Ilustrační foto: Hana Žáčková 

Dluhonské mosty jsou dokončeny, od prosince jsou průjezdné
Dobrá zpráva pro motoris-
ty. Po třinácti měsících jsou 
od pátku 1. prosince znovu prů-
jezdné Dluhonské mosty, které 
spojují ulici Polní s průmyslo-
vým areálem Prechezy, se za-
hrádkářskou kolonií a s místní 
částí Dluhonice. Stavební fi rma 
Strabag stihla výměnu obou 

mostních konstrukcí včetně 
pokládky konstrukčních vrs-
tev komunikace, bezbariéro-
vého chodníku a zábradlí za 
56 týdnů. Jedna z největších le-
tošních investičních akcí Pře-
rova je dokončena.

„Firma Strabag stihla zakáz-
ku přesně podle harmonogra-

mu. Kolaudace je naplánována 
na 27. listopadu, potom mají ješ-
tě nějakou dobu na úklid stave-
niště. Ještě v pátek 30. listopadu 
tam platí uzavírka a v sobotu už 
budou všechny zákazové znač-
ky odstraněny a řidiči mohou 
od soboty 1. prosince po mos-
tech jezdit,“ uvedl Zdeněk Do-

stál z přerovského magistrátu. 
Slavnostní přestřižení pásky je 
naplánováno na pondělí 3. pro-
since. Výměna obou mostů při-
šla město Přerov na 90 milionů 
korun včetně DPH, z toho Státní 
fond dopravní infrastruktury 
zaplatil 78 milionů 721 tisíc ko-
run.  (ilo)

Betlém u galerie 
se rozsvítí o první 
adventní neděli
Už po osmé se s prvním ad-
ventním dnem v neděli 2. pro-
since v 17.30 hodin rozsvítí 
betlém na Horním náměstí 
před Galerií města Přerova. 
Slavnostní rozsvícení dře-
věného betlému je už tra-
dičně spojeno s koncertem 
Věžní hudby ZUŠ Bedřicha 
Kozánka. Šest biblických 
postav, jesličky s Ježíškem 
a dvě ovečky jsou dílem stu-
dentů řezbářského učiliště 
v Tovačově. „Nasvícené bib-
lické skulptury aranžované 
v mostním oblouku zámec-
kého příkopu budou zpří-
stupněny letos také na Štědrý 
den a o vánočních svátcích 
denně od 9 do 20 hodin,“ 
uvedla vedoucí Galerie města 
Přerova Lada Galová. Do svě-
tel se oděje také lípa a ohradní 
zeď zámeckého příkopu. (ilo) 

 Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
ke svému jednání v pondě-
lí 10. prosince ve 14 hodin 
v sále Městského domu. Pří-
mý přenos mohou zájemci 
sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red) 

Na silvestra je úřad 
pro občany uzavřen
Poslední den v roce – v pondělí 
31. prosince, bude magistrát 
pro úřední jednání uzavřen. 
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Pětitýdenní bilance: Pokuty za rychlost za 3 miliony korun
 Radary, které měří od prvního října rychlost projíždějících aut ve třech 

místních částech Přerova, zaznamenaly do poloviny listopadu 5 101 
případů překročení povolené rychlosti. K provozovatelům vozidel 
doputovaly z magistrátu pokuty v celkové výši tři miliony 32 tisíc korun. 
Na účet města přišla od řidičů zatím částka jeden milion 782 tisíc korun.

Nejvíce případů porušení po-
volené rychlosti bylo zatím 
zaznamenáno v místní části 
Lýsky, řidiči ale překračují pa-
desátku také na silnici v Koz-
lovicích a Lověšicích. „Zhru-
ba v padesáti případech byla 
rychlost překročena o více než 
40 kilometrů v hodině – čili 
řidiči jeli devadesátkou, nej-
větším rekordmanem je dosud 
šofér, který měl na tachomet-
ru 112,“ dodala Jitka Kočicová 
z přerovského magistrátu. 

Oznámení o přestupcích 
zpracovává šest úředníků, za-
tím svou práci časově zvládají. 
„Ovšem do šesti týdnů bude-

me zahajovat správní řízení, 
a to v případech, kdy provo-
zovatel vozidla ve stanovené 
lhůtě nezaplatil nebo odmítl 
pokutu zaplatit s odůvodně-
ním, že v předmětnou dobu 
seděl za volantem někdo jiný. 
Pak uvidíme, zda budeme per-
sonálně tato řízení zvládat,“ 
dodal tajemník přerovského 
magistrátu Petr Mlčoch. 
S nápadem pořídit radary 
do třech místních částí přišel 
výbor pro místní části, zastu-
pitelé následně návrh schvá-
lili. Pořízení radarů přišlo 
město Přerov na dva miliony 
272 tisíc korun.  (lech)

Město má kontejner 
na mobilní hrazení
proti velké vodě
Až dosud neměly mobil-
ní protipovodňové zábrany, 
které mají ochránit město 
Přerov před padesátiletou 
vodou, pevné místo k ulo-
žení. Pro hasiče by v případě 
záplav nastal problém, jak co 
nejrychleji mantinely na ná-
břeží dopravit. 

Novinkou je proto na míru 
vyrobený kontejner, který 
stál město Přerov skoro mi-
lion korun. Prozatím je ulo-
žený v areálu technických 
služeb, po dostavbě nové po-
žární stanice bude mít stálé 
místo právě tam.

Půl kilometru dlouhá 
protipovodňová zídka sto-
jí na nábřeží Edvarda Beneše 
a od loňského léta také za are-
álem společnosti Kazeto. Je 
pevnou součástí nábřeží, ale 
má průchody, které by v pří-
padě záplav vyplnilo mobilní 
hrazení. A právě pro toto hra-
zení byl kontejner vyroben. 
„Pokud by se zvedla hladina 
řeky Bečvy a Přerovu hro-
zilo zatopení, hasiči by co 
nejrychleji mobilní zábra-
ny přivezli na místo a vsadili 
do zídky z monolitického že-
lezobetonu,“ vysvětlila Irena 
Přivřelová z oddělení ochrany 
a krizového řízení přerovské-
ho magistrátu. 

V novém kontejneru, který 
pro Přerov na zakázku vyrá-
běla společnost THT z Poličky, 
je uloženo 104 kusů hliníko-
vých hradidel včetně příslu-
šenství.  (lech)

Lávky v Michalově budou opraveny až na jaře
 Dřevomorka se postarala o navýšení ceny za opravu dvou dřevěných mostků, které se nacházejí 

v blízkosti vstupní brány do městského parku Michalov. 
Podle projektové dokumentace 
měly mostky projít za 334 ti-
síc korun úpravou, spočívající 
především ve výměně hnilo-
bou napadených dřevěných 
částí a dále pak v nátěru a vý-
měně odvodňovacích žlabů 
a skluzů, které odvádějí deš-
ťovou vodu. „Původně jsme 
předpokládali, že půjde o vý-
měnu 25 procent dřevěných 
mostin. Ovšem po demontáži 
bylo zřejmé, že většina dřevě-
ných částí nosních konstrukcí, 
které předtím nebyly viditelné, 
jsou napadeny dřevomorkou. 
Proto je třeba vyrobit mostky 
nové,“ uvedl Miloslav Dohnal 
z přerovského magistrátu. Po-
řízení nových konstrukcí, kte-
ré směřují do Čapkovy zahrady, 
nakonec přijde městskou kasu 
na 700 tisíc korun, to zname-

ná dvojnásobek původní ceny. 
„Pro nás je tato dohodnutá cena 
příznivá, protože když jsme 
si na začátku letošního roku 
nechali zpracovat rozpočet 
na obnovu obou mostků, do-
stali jsme se na částku až milion 

300 tisíc korun,“ vyčíslil Milo-
slav Dohnal. Původně měly být 
mostky opravené do konce říj-
na, podle nejnovějšího listopa-
dového usnesení rady se termín 
prodlužuje do konce května 
roku 2019.  (lech)

Ulice Přerova se rozsvítily novými ozdobami
Od prvního adventu se měs-
to rozsvítí novými vánočními 
ozdobami. Na svítící sněhové 
vločky se mohou těšit i obyva-
telé deseti místních částí Přero-
va, právě tyto ozdoby nahradí 
ty staré. „S instalací vánočních 
ozdob začali naši zaměstnanci 
už 8. listopadu, aby vše stihli 
do první adventní neděle. Ještě 
předtím museli všechny zkon-
trolovat, aby byly funkční,“ in-
formoval jednatel Technických 
služeb města Přerova Bohumír 

Střelec. Zcela nové budou i svě-
telné závěsy ve Wilsonově a Ji-
ráskově ulici, které přepažují 
celou ulici. „Město nakoupilo 
celkem 73 vánočních ozdob – 
svítící vločky a hvězdy a deset 
světelných závěsů za celkem 
570 tisíc korun. Dalších 232 ti-
síc investovalo do oprav stá-
vajícího vánočního osvětlení 
a za nákup nových LED kabe-
lů,“ popsala Michaela Kašíková 
z odboru správy majetku pře-
rovského magistrátu. 

Vánoční ozdoby se už tra-
dičně rozsvítí v centru města 
– na Žerotínově a Masaryko-
vě náměstí, ve Wilsonově, Ji-
ráskově a Kratochvílově ulici 
a také v Mostní, v Blahoslavo-
vě, Palackého a Komenského 
ulici, na Šířavě a Velké Dlážce 
a v Hranické ulici v Předmos-
tí. Bez osvětlení ale letos zů-
stanou lípy na Horním náměs-
tí. Jejich špatný zdravotní stav 
totiž neumožňuje zavěsit na ně  
světelné řetězy.  (ilo) 

RADARY měří rychlost od prvního říjnového dne ve třech místních částech 
Přerova – V Lýskách, Kozlovicích a Lověšicích.  Foto: MMPr

OPRAVA obou lávek v Michalově přijde na 700 tisíc korun.  Foto: Ingrid Lounová
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JAKOU UDÁLOST 
SI OD ADVENTU 
AŽ PO NOVÝ 
ROK NENECHÁTE 
VE MĚSTĚ UJÍT?

Stanislava Faitová
K a ž d o r o č -
ně si chodíme 
s vnučkami 
p r o h l é d n o u t 
Zbořilův bet-
lém a letos 

si na zámku určitě zajdeme 
na vánoční výstavu starých 
hraček a lega. A také mám ráda 
atmosféru v centru města, 
kde se rádi scházíme s přáteli 
u punče nebo svařáku.
Antonín Chadim

V minulých le-
tech jsme si 
nikdy nenechali 
ujít vystoupe-
ní naší vnučky 
na hlavním pó-

diu, pokud bude vystupovat i le-
tos, půjdeme se podívat. Já si rád 
poslechnu koncert pavlovické 
dechovky a na Nový rok se pů-
jdeme podívat na ohňostroj.
Anička Bláhová

Těším se, až se 
rozsvítí hvěz-
dička na vá-
nočním stro-
mečku. A líbí 
se mi, když se 

na náměstí zpívá. S maminkou 
a tatínkem se půjdeme po dí-
vat na ohňostroj.
Tomáš Valčuha

Spolu s dět-
mi chodíme 
na rozsvíce-
ní vánočního 
stromu. Mně 
se líbí koncerty 
rev i v a l ov ýc h 

skupin, tak na ty se těším i le-
tos. A také si na náměstí dáme 
rádi bramborák a svařáček.
Daniela Slavíková

P r o c h á z k y 
městem. Líbí se 
mi ta atmosfé-
ra vánočního 
Přerova. Loni 
byla výzdo-

ba v centru města hezčí než 
v předchozích letech.

Foto a text: Ingrid Lounová

aktuálně z Přerova

Od adventu až po Nový rok nás čekají 
koncerty, výstavy, divadla a jarmarky

  Jednou z nejnavštěvovanějších akcí konce roku jsou už tradičně Vánoce na zámku. Ty letos začínají 
první adventní nedělí 2. prosince v 17 hodin.  Největší pozornost tam poutá vyřezávaný betlém z lipového 
dřeva sázavského řezbáře Bedřicha Zbořila. Betlém vznikl v letech 1997 až 2009 a čítá 129 asi třiceti-
centimetrových fi gur. Kromě ústředního prvku Svaté rodiny si návštěvníci rádi prohlížejí postavičky 
hudebníků, řemeslníků – od sklářů, pekařů, ševců až po v dnešní době už méně známá řemesla kolářů, 
bednářů a šindelářů. Řezbář ztvárnil i výjevy z vesnického života – třeba zabijačku, tancovačku, bruslení 
na rybníce nebo pouštění draka.

„Návštěvníci si mohou na výsta-
vě prohlédnout také historické 
hračky z let 1900 až 1960, které 
jsme si vypůjčili z Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci. K vidění 
bude třeba dětský pokojíček, 
plyšoví medvědi, panenky a au-
tíčka. Ve druhé části výstavy 
ukazujeme jednu z nejoblíbeněj-
ších hraček současnosti a tou je 
určitě dánská stavebnice Lego,“ 
informovala jedna z kurátorek 
výstavy v přerovském zám-
ku Šárka Krákorová Pajůrková. 
V této sekci výstavy se děti ocit-
nou v dobře známém světě mo-
delů aut, karavanů, postaviček 
lidí, pravěkých dinosaurů, plá-
žových letovisek i zvířecích fa-
rem. Nebudou chybět ani sym-
boly Vánoc, bez nichž se neo-
bejde žádná domácnost s dětmi. 
„V bývalé zámecké kapli bude 
pět vánočních stromů, které oz-
dobíme zapůjčenými baňkami 
ze Slezské tvorby Opava. Ten-
tokrát barevně příliš neexperi-
mentujeme, sáhli jsme po čer-
vených a průhledných baňkách 
s lidovými motivy,“ popsala dal-
ší kurátorka výstavy Hana Ho-
lásková z Muzea Komenského. 
Výstava na přerovském zámku je 
otevřena až do 30. prosince vždy 
mimo pondělí.

Kromě vánočních výstav 
v muzeu a ve Středisku vol-
ného času Atlas se v Přerově 
koná hned několik adventních 
koncertů, ať už v Městském 
domě, v klubu Teplo, ve slav-
nostní síni přerovského zám-
ku, ale také v přerovských 
kostelech, kde budou koncer-
tovat přerovské sbory Vokál, 
Entuziasté, Přerováček i kla-
sičtí koncertní mistři vážné 
hudby. Hudební vystoupení 
nejrůznějších žánrů se usku-
teční také na hlavním pódiu 
na Masarykově náměstí.

A jaký by to byl vánoční pro-
gram bez lidového jarmarku? 
Ten největší se chystá o stříbr-
né neděli 16. prosince od 9 do 
16 hodin na Horním náměstí. 
Kromě nákupu dárků tam lidé 
mohou při sledování zábavného 
programu bloků hudby, šermíř-
ských vystoupení a divadelních 
scének alespoň na chvíli zapo-
menout na předvánoční shon. 
„Na jarmarku budou stánky 
s řemeslným zbožím – s kera-
mikou, sklem, svíčkami, ma-
lovanými i textilními dekora-
cemi, háčkovanými ozdobami 
a nebudou chybět ani dřevěné 
hračky, vánoční dekorace, mi-
nerály a šperky,“ informovala 

Renata Tšponová ze spolku Ani-
ma Historica. Na své si přijdou 
také gurmáni – na jarmarku ne-
budou chybět ani ovocná vína, 
medovina a další pochutiny.

„Ve spolupráci se spolky 
šermířů, divadelníků a mu-
zikantů z Čech a Moravy jsme 
připravili program se spous-
tou zábavy a akčních scének 
i poučením. Brněnská sku-
pina Bandiere e spade neboli 
Prapory a meče spojuje umění 
italských létajících praporů se 
scénickým šermem za dopro-
vodu živé kytary a to vše do-
hromady je skvělá podívaná,“ 
nastínila Tšponová. Předve-
dou se i šermíři z valašského 
království Valmont, nebudou 
chybět ani domácí Markus M, 
přerovská hudební skupina 
Rabussa s renesančními pís-
němi nebo ostravské divadlo 
Bez Střechy. „Závěr stříbrné 
neděle bude patřit pražské hu-
dební skupině Vintage wine. 
Ta nás velmi zaujala, jak mísí 
rockovou tvrdost s melodič-
ností irské a skotské muzi-
ky, a proto jsme je pozvali 
i do Přerova,“ doplnila Renata 
Tšponová. Kompletní advent-
ní program až do Nového roku 
přinášíme na straně 7.  (ilo)

ZBOŘILŮV BETLÉM z lipového dřeva se 129 fi gurami patří k nejobdivovanějším exponátům na vánoční výstavě v  přerov-
ském zámku. Letos výstava Vánoce na zámku nabidne i staré hračky z let 1900–1960 a Lego. Foto: Iveta Juchelková
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INZERCE

Město má nové radní, už se  pustili do práce
  Představujeme jedenáct nových radních, kteří byli 5. listopadu zvoleni na ustavujícím jednání zastupitelstva města. Čtyři z nich byli v Radě 

města Přerova už v minulém volebním období, ale i ti ostatní už mají zkušenost s komunální politikou z minulých let. Všichni radní dostali 
stejné otázky, ptali jsme se na jejich politické ambici i jak rádi tráví svůj volný čas. 

 1. S čím do komunální politiky vstupujete, čemu se chcete věnovat a co je vaší osobní prioritou?
 2. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky, jak rádi trávíte volný čas?
 3. Na co se v nejbližších týdnech těšíte?

Petr Měřínský (ANO),
primátor města

Narodil se v Přerově před 
48 lety. Vystudoval ekonomic-
kou fakultu Vysoké školy báň-
ské v Ostravě, poslední čtyři 
roky pracoval jako náměstek 
primátora.

1. Stejně jako v minulém ob-
dobí se chci zasadit o zodpo-
vědnou a hospodárnou správu 
města ve prospěch občanů. 
Kromě dostavby dálnice D1, 
na které se budeme aktivně 
spolupodílet, vidím jako svoji 
prioritu vypořádat se se zá-
kazem skládkování, který za-
čne platit od roku 2023, a nás 
v této souvislosti čeká spousta 
problémů. Jako zásadní se mi 
jeví udržení přijatelné ceny 
pro občany za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu.
2. Službu městu Přerovu ne-
považuji za svoji práci, ale 
za zájem, takže mám štěstí, že 
naprostou většinu času dělám 
to, co mě baví. Volného času 
moc nezbývá, pokud se podaří 

nějaký vyšetřit, tak jej věnuji 
rodině, sportu a četbě.
3. Nejvíc se těším na čas ko-
lem Vánoc. Po hektickém ob-
dobí, které v poslední době 
zažívám, si doufám konečně 
užiji klidné dny s rodinou, za-
jedeme si zalyžovat, budeme 
na chalupě a aspoň na chvíli 
vypneme z toho stresu, který 
nás neustále provází.

Michal Zácha (ODS), 1. náměstek 
primátora pro majetkoprávní 
záležitosti 
Je rodilý Přerovan, má 40 let. 
Po ukončení studia se začal živit 
sám jako živnostník. V letech 
2011 až 2014 byl náměstkem 
primátora, v následujícím vo-
lebním období pracoval v po-
zici předsedy Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města 
Přerova. Je také předsedou 
krajské majetkové komise. 

1. Mým prvořadým úko-
lem je především zlepšit péči 
města o majetek. Musíme se 
jasně rozhodnout, jaký ma-

jetek město opravdu potře-
buje, a o ten dobře pečovat. 
Měly by tomu pomoci peníze 
z prodeje majetku, který na-
opak pro město nemá velký 
význam. Čekají nás samo-
zřejmě konkrétní investiční 
akce, jako příklad bych uvedl 
konečné vyřešení bývalého 
hotelu Strojař. Uvidíme, nako-
lik se nám podaří vytvořit ze 
zastupitelstva pracovitý tým. 
Já jsem připraven pracovat, 
chovat se slušně a něco tvo-
řit, nikoliv bořit.
2. Jako otec tří dětí si na pře-
bytky volného času nemohu 
stěžovat. Všichni moji synové 
hrají kopanou za FK Kozlovi-
ce, takže se je snažím dopro-
vázet na tréninky a zápasy 
a všemožně je podporovat. 
Rád si odpočinu také na pro-
cházce s našimi psy a při práci 
na chalupě. 
3. Bez jakéhokoliv přehánění 
se těším na každý nový den. 
Těším se na další výzvy v prá-
ci prvního náměstka primá-
tora i na každou volnou chvíli 
se svými blízkými. 

Petr Kouba (ODS), náměstek pro 
školství, sociální věci a zdravot-
nictví
Narodil se v Přerově, má 
46 let. Vystudoval Filozofi c-
kou fakultu Univerzity Pa-
lackého v Olomouci a po jejím 
ukončení působil jako peda-
gog na Gymnáziu Jakuba Ško-
dy, kde učil český jazyk a dě-
jepis.

1. V komunální politice se po-
hybuji od roku 2010. V před-
chozích letech jsem byl zastu-
pitelem města Přerova za ODS 
a působil jsem v komisi a poz-
ději i ve výboru pro školství 
a sport. Zdálo se mi přiroze-

né pokračovat v politice jako 
náměstek právě pro oblast 
školství, neboť mé zkuše-
nosti mohou být výhodou (už 
jsem přece jenom viděl živého 
žáka). Do problematiky so-
ciálních věcí a zdravotnictví 
postupně pronikám. Situace 
v resortu není zcela růžová, 
máme na městě dobré úřed-
níky i kvalitní učitele, potře-
bujeme však fi nance na inves-
tiční akce, ale i na udržitelný 
rozvoj. Chci svou prací pomá-
hat městu, a proto u mne mají 
všichni dveře otevřené. 
2. Tady prostor nestačí. Nej-
raději podnikám výpravy se 
svými syny, pořádám tábory 
a víkendovky pro rodiče s dět-
mi, jsem zakladatelem a me-
todikem programu debatování 
v České republice a hraji ama-
térsky jakýkoliv kolektivní 
sport - fl orbal, volejbal, ringo, 
softbal...
3. Zní to možná divně, ale tě-
ším se na novou práci, kterou 
beru jako výzvu a příležitost. 

Hana Mazochová (ANO), 
náměstkyně primátora pro 
rozpočet a fi nance města
Je rodačkou z Přerova, má 
62 let. Vystudovala Vysokou 
školu báňskou, ekonomic-
kou fakultu. Pracovala v ob-
chodních společnostech, vždy 
v ekonomických úsecích, a to 
na pozici od referentky po fi -
nanční ředitelku. Je také kraj-
skou zastupitelkou a předsed-
kyní Finančního výboru Olo-
mouckého kraje.

1. Mým cílem je řídit fi nance 
města tak, abychom snížili za-
dlužení města bez výrazných 
dopadů do investic a granto-
vého programu, což jsem si 
prosadila i mezi 16 prioritních 

PŘEDSTAVUJEME 11 RADNÍCH
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bodů koaliční dohody nového 
vedení města.
2. Ráda chodím do divadla, 
do kina i na rockové a meta-
lové koncerty. Mám v oblibě 
čtení detektivek s politickou 
zápletkou. Relaxuji na pro-
cházkách se svými dvěma je-
zevčíky a také ráda plavu.
3. Po roce a půl, kdy jsem „od-
počívala“ v důchodě, se těším 
na práci pro své město. 

Tomáš Navrátil (ANO), uvolněný 
radní pro koordinaci dopravních 
staveb
Narodil se před 37 lety v Pře-
rově. Poslední čtyři roky pra-
coval v pozici náměstka pri-
mátora pro školství a sociální 
záležitosti. Předtím pracoval 
deset let ve velké dopravní 
společnosti. 

1. Věřím, že je za mnou a mými 
kolegy vidět kus odvedené 
práce, ať už vzpomenu opra-
vy domovů s pečovatelskou 
službou, přípravu Domova 
Alzheimer v Chemoprojektu, 
nebo v oblasti školství vyba-
vení zahrad mateřských škol 
a velké investice z evropských 

fondů do vybavení základ-
ních škol a jejich učeben. Nyní 
budu mít ve své kompetenci 
koordinaci dopravy a doprav-
ních staveb v našem městě. 
Nejdůležitější je hlavně co nej-
rychlejší dokončení velkých 
dopravních staveb v Přerově. 
Stavba úseku 0137 od Lipníku 
nad Bečvou je v plném prou-
du, bohužel stavba úseku 0136 
od Říkovic ještě ani nezača-
la. Brzy začnou jiné rozsáhlé 
dopravní stavby - průpich, 
výstavba mimoúrovňového 
křížení v Předmostí a další. 
Prioritou pak bude zachovat 
dopravu a průjezdnost měs-
ta v co možná nejsnesitelnější 
formě. Možná to zní pro řidi-
če, kteří už teď stojí v kolo-
nách, jako špatná zpráva, ale 
to, co Přerov z hlediska do-
pravních staveb a komplikací 
v dopravě čeká, bude velká 
zatěžkávací zkouška pro nás 
všechny. Nicméně dopravní 
stavby se daly do pohybu a my 
se konečně dočkáme kvalitní 
dopravní infrastruktury.
2. Mezi mé zájmy samozřej-
mě patří věci veřejné, to, co se 
v našem městě děje. Rád si za-
jdu na dobrý fi lm do kina nebo 
na hezký koncert do Městské-
ho domu.
3. Po velmi horkém létě se tě-
ším na zimu a na sníh.

Petr Vrána (ANO), radní 

Je rodákem z Přerova, má 
43 let. Celý svůj profesní ži-
vot se věnuje zahraničnímu 
obchodu a zastupoval přerov-
skou Prechezu na trzích zá-
padní Evropy. Nyní je poslan-
cem Parlamentu ČR.

1. V komunální politice jsem 
aktivní více než 12 let a po-
slední období jsem byl zastu-
pitel a radní. Za můj prioritní 
úkol považuji udržet stabilitu 
nynější koalice, aby se pri-
mátor, náměstci a radní mohli 
soustředit na svou práci pro 
naše město. Za poslední čtyři 
roky jsme významně urych-
lili dopravní stavby. Budu dál 
usilovat o to, aby byl Přerov 
a zejména jeho dopravní prio-
rity seriózně vnímány u naše-
ho premiéra, ministrů i vedení 
Olomouckého kraje.
2. V posledních letech nemám 
mnoho času na koníčky, pra-
cuji více než dvanáct hodin 
denně, mnohdy i o víkendech. 
Ale i tak si najdu prostor za-
hrát tenis, zajet na hory nebo 
posedět s přáteli.
3. Osobně se těším, že snad 
brzy napadne sníh, já si na-
sadím skialpové lyže a užiji si 
pohody a klidu na horách.

Bohumír Střelec (ANO), radní

Narodil se v Přerově, žije 
v Čekyni. Má 57 roků. Vystu-
doval Vysoké učení technické 
v Brně, Fakultu pozemního 

stavitelství. Od roku 1995 pra-
coval ve vedení soukromých 
společností, od roku 2015 je 
jednatelem Technických slu-
žeb města Přerova.
 

1. V zastupitelstvu jsem od lis-
topadu 2014, od roku 2006 jsem 
pracoval jako člen a později 
předseda osadního a násled-
ně místního výboru Čekyně. 
Moji prioritou je dále zvyšovat 
kvalitu služeb poskytovaných 
TSMPr městu Přerovu a jako 
radní chci usilovat o navý-
šení fi nančních prostředků 
do oprav komunikací a chod-
níků a také do majetku města 
Přerova. Aktivně se také chci 
zabývat problematikou řeše-
ní odpadového hospodářství 
v našem městě v návaznosti 
na předpokládané ukončení 
skládkování komunálních od-
padů v roce 2023.
2. K mým sportovním zájmům 
patří rekreační tenis, občas 
jezdím na kole. Ve volném 
čase se starám o zahradu a ro-
dinný dům, rád cestuji.
3. Těším se na krátkou dovole-
nou v termálních lázních, kde 
si alespoň na chvíli odpočinu 
od veškerého shonu.
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Milan Passinger (ANO), radní

Je rodákem z Přerova, má 
26 let a je nejen nejmladším 
radním, ale i zastupitelem 
Přerova. Vystudoval střední 
i vysokou školu technického 
zaměření, v současné době 
pracuje jako manažer. 

1. Komunální politikou se ak-
tivně zabývám čtyři roky a vě-
řím, že jsem v minulém období 
pomohl řídit město efektiv-
ně a zodpovědně ve prospěch 
všech občanů. Prioritou je 
pro mě plnění programového 
prohlášení, které pro Přerov 
připravujeme. Jako člen rady 
města se chci zaměřit na ko-
munikaci a spolupráci s mladý-
mi lidmi, kteří bývají k mnoha 
věcem velmi kritičtí a často 
z města rovnou odcházejí. Sou-
časně se chci věnovat zlepše-

ní dopravní situace ve městě, 
s tím souvisí i zlepšení stavu 
chodníků a také se chci zasa-
dit o hospodárné nakládání 
s městským majetkem. Pokud 
nám to fi nanční možnosti do-
volí, rád bych prosadil i některé 
moderní „smart“ prvky.
2. Ve svém volnu se věnu-
ji sportovním aktivitám a rád 
čtu knihy nebo časopisy s le-
teckou tematikou. 
3. Na práci pro náš Přerov.

Jakub Navařík (ODS), radní

Narodil se v Přerově, má 
32 let. Vystudoval Univerzitu 
Palackého v Olomouci, kde také 
získal doktorát z fyziky, pracu-
je v univerzitním výzkumném 
centru. Profesně se věnuje vý-
voji a konstrukci speciálních 
laboratorních přístrojů pro vý-
zkum nanotechnologií.

1. O komunální politiku se 
hlouběji zabývám asi pět let. 
V minulém volebním obdo-
bí jsem se pravidelně účastnil 
jednání zastupitelstva. Dlou-
hodobě se zajímám o kulturu 
a volný čas vůbec. Myslím si, 
že v našem městě je ohrom-
ný potenciál pro turistický 
ruch a vyžití obyvatel a právě 
tomuto tématu bych se chtěl 
i nadále věnovat. Současně mě 
zajímá problematika mladých 
rodin, protože zjišťuji, že ne 
vše je pro ně v Přerově dobře 
uzpůsobeno.
2. Mým nejvýznamnějším ko-
níčkem je přerovské loutkové 
divadlo, kterému se věnuji už 
od svých devíti let. Ve volném 
čase se také rád zabývám kon-
strukcí nejrůznějších strojů, 
zařízení a „zlepšováků“. V po-
sledních měsících je prioritou 
mého volného času rodina 
a maličký syn.
3. Těším se na každý den, kte-
rý strávím se svou rodinou, 
přáteli i kolegy. Každý den je 
pro mě nějakým způsobem 
zajímavý. Pokud bych měl vy-
brat to nejvýznamnější, tak se 
těším na první krůčky našeho 
syna.

Marek Dostál (ODS), radní

Narodil se v Přerově, má 51 let. 
Profesí je stavař a 27 let praco-
val v soukromé sféře.

1. Do komunální politiky jsem 
vstoupil před čtyřmi lety, tak-
že nejsem úplným nováčkem, 
a chtěl bych hlavně pokračo-
vat ve své práci, která se mimo 
jiné točí okolo využití budovy 
bývalého hotelu Strojař. Ten 
by měl konečně začít sloužit 
k bydlení pro občany měs-
ta Přerova, a to jak pro mladé 
jako startovací byty, tak i pro 
seniory pro bydlení s pečo-
vatelskou službou. Rád bych 
se aktivně podílel na řešení 
problému vylidňování centra 
města. Je potřeba začít jednat 
s obyvateli i podnikateli, kteří 
v centru působí, hledat řeše-
ní problémů například i for-
mou pomoci při vyhledávání 
nájemců nebytových prostor, 
řešit problémy s nepřizpůso-
bivými občany, najít vhodný 
systém parkování a podobně.

2. Všechen volný čas mi už 
čtyři roky vyplňuje parta ma-
lých fotbalových nadějí, které 
trénuji ve fotbalovém klubu 
v Kozlovicích.
3. V poslední době jsem hodně 
vytížený a práce a povinností 
mi určitě neubude, tak jsem 
se rozhodl pro příjemný relax 
v kině s novým fi lmem o životě 
Freddieho Mercuryho a skupi-
ně Queen - Bohemian Rhap-
sody. A těším se také na před-
vánoční koncerty na náměstí 
TGM a na setkání s přáteli.

Tomáš Dostal (KDU-ČSL), radní

Narodil se, bydlí i pracuje 
v Přerově. Má 47 let. Profesně 
je strojní inženýr a vzdělání si 
doplnil o pedagogické mini-
mum. Poslední čtyři roky učí 
na střední technické škole od-
borné předměty.

1. Ještě před vstupem do ko-
munální politiky jsem pra-
coval v komisi místní části 
v Předmostí. V roce 2010 jsem 
byl zvolen poprvé do zastupi-
telstva města a byl jsem také 
členem rady, investiční komi-
se a kontrolního výboru. Pro-
blémy, které já vnímám jako 
nejpalčivější, je hlavně nedo-
budovaná dálnice a stěhování 
obyvatel do jiných měst. Proto 
se chci zaměřit na zatraktiv-
nění našeho města, aby lidé 
u nás našli dostupné bydlení, 
práci za odpovídající mzdu, 
kvalitní prostředí a dostatek 
vyžití ve volném čase.
2. Moc volného času nemám, 
protože kromě práce v komu-
nální politice se věnuji službě 
druhým lidem v církvi. Pravi-
delně zpívám v kostelním sbo-
ru v Předmostí, věnuji se ve-
dení snoubenců k manželství, 
návštěvám nemocných, práci 
související s kostelem a farou 
a také pastorační a ekonomic-
ké radě farnosti... Rádi s rodi-
nou vyrážíme do přírody, a to 
buď pěšky, či na kole, nebo si 
zajdeme zaplavat, v zimě jez-
díme na běžky.
3. V posledních měsících se 
nejvíce těším na více volného 
času, kdy se budu moci věno-
vat hlavně rodině. Tuším, že 
tento klid a pohoda nastane až 
o vánočních svátcích…
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Odešel Paul Rausnitz, zachránce  Meopty
Ve věku 90 let zemřel Paul 
Rausnitz, Čechoameričan, 
který zachránil přerovskou 
Meoptu a pozvedl ji v prospe-
rující fi rmu. Za její největší 
bohatství považoval své za-
městnance. Byl hrdý na to, že 
může dát lidem práci a Meopta 
se stala jeho druhou rodinou. 
Právě pro tento zájem o své 
podřízené se mu přezdívalo 
přerovský Baťa. Paul Rausnitz,
válečný veterán polního pra-
poru v Buzuluku, zemřel 
11. listopadu ve spánku, prá-
vě v Den válečných veterá-
nů. V roce 1938 musela rodina 

Rausnitzových kvůli židov-
skému vyznání opustit Jab-
lonec, o rok později se snažila 
prchnout přes Polsko do Ame-
riky. Zajali je a vrátili do pro-
tektorátu. Později protektorát 
Rausnitzovy vyhostil na Ukra-
jinu. V roce 1942 se celá rodina 
přihlásila k československému 
samostatnému polnímu pra-
poru v Buzuluku pod vede-
ním podplukovníka Ludvíka 
Svobody. Paulovi tehdy bylo 
14 let. V roce 1945 se Raus-
nitzovi vrátili domů  a o rok 
později rodina prchla do Ame-
riky. Usadili se v New Yorku 
a tři bratři Rausnitzovi založili 
rodinnou fi rmu WEPRA, kte-
rá nejdříve dovážela bižutérii 
z Jablonce a později rozšířila 
svou výrobu a spolupracovala 
s fi rmou Svarowski. V letech 
1980-1990 Rausnitz navštívil 
Československo a domluvil si 
první návštěvu Meopty.

Letos se Paul Rausnitz stal 
40. čestným občanem měs-
ta Přerova. Ocenění si převzal 
osobně 17. května ve slavnostní 
síni přerovského zámku z ru-
kou tehdejšího primátora Vla-
dimíra Puchalského. Vestoje 
mu tleskal celý sál. Klíč od Pře-
rova, který tehdy symbolicky 
dostal od vedení města, mu 
bude patřit navždy.  (ilo)PAUL RAUSNITZ zemřel 11. listopadu. 

30. 11. Pátek
15.50   Zahájení trhů
16.00 Tak co, rocková kapela Olomouc
18.00 Fly tomorrow, blues-rocková 
kapela Olomouc
1. 12. Sobota
15.00 Bajaja - pohádka v podání Divadla 
Tramtarie, Olomouc
18.00 Mothers Follow Chairs, blues-
-soulová kapela, Přerov
2. 12. Železná neděle 
Horní náměstí
10–13 Adventní jarmark pod lipami 
(neprodejní), připomenutí adventních 
tradic
17.00 Vernisáž výstavy Vánoce 
na zámku, Muzeum Komenského 
v Přerově
17.30 Slavnostní rozsvícení betléma, 
koncert Věžní hudby, Galerie města 
Přerova
Náměstí TGM
17.00 One man show Lukáše Marečka, 
vystoupení olomouckého hudebníka
17.55 Vyhlášení soutěže “Pojmenujte 
vánoční strom”
18.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu
18.30 Red sock orchestra, mladá big-
bandová kapela
3. 12. Pondělí
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: S tebou mě baví 
svět
4. 12. Úterý
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: S čerty nejsou 
žerty
5. 12. Středa - Mikulášský program
16.30–17.00 Mikulášská nadílka pro 
děti
18.00 Mikulášský ohňostroj
6. 12. Čtvrtek
16.00 Vánoční kino: Byl jednou jeden 
král
18.00 Popová škola Dětského domova 
v Olomouci
7. 12. Pátek
17.00 Vánoční kino: Tři bratři
19.30 Homeboyrasta, reggae-rocková 
kapela, Olomouc
8. 12. Sobota
16.00 Špunt, tramp-folková kapela 
Přerov
18.00 ADD Gospel, gospelový sbor 
z Přerova
9. 12. Bronzová neděle 
Horní náměstí
10–13 Adventní jarmar (neprodejní) – 
připomenutí tradic a zvyků
Náměstí TGM
16.00 Saxofonový kvintet 
18.00 Travellers, rock-bluesová kapela 
Přerov
10. 12. Pondělí
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: Pelíšky
11. 12. Úterý
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: Pupendo
12. 12. Středa
16.00 Komorní smyčcový orchestr ZUŠ 
Přerov
17.00 Drum Kids
18.00 Česko zpívá koledy – Zpívání 
s Deníkem

13. 12. Čtvrtek
16.30 Mažoretky Fantasy Přerov 
18.00 Šediváci, tramp–grassová kape-
la Přerova

14. 12. Pátek
17.00 Marek of Phil Collins 
18.00 Kristián Šebek, zpěvák z Brna 
19.00 Blues BazAar, blues-rocková 
kapela, Přerov

15. 12. Sobota
16.00 Michal David revival 
17.00 Olympic revival
18.00 Lucie revival

16. 12. Stříbrná neděle
Horní náměstí
9.00–16:00 Prodejní adventní jarmark 
s programem
Náměstí TGM
15.00 Melody Music 
16.00 Saxofonový kvintet Olomouc
18.00 Vocantes, BS band, Přerov

17. 12. Pondělí
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: Anděl páně 

18. 12. Úterý
16.00 Reprodukovaná hudba
17.00 Vánoční kino: Anděl páně 2

19. 12. Středa
17.00 Vánoční kino: Krakonoš a lyžníci

20. 12. Čtvrtek
16.30 SVČ Atlas a BIOS Taneční škola, 
vystoupení hudební sekce, gymnastika
18.00 František Nedvěd 

21. 12. Pátek
15.00 Trávníček a folklorní soubor Haná
18.00 Brouci Band – Th e Beatles revival

22. 12. Sobota
15.00 O človíčkovi - pohádka v podání 
Divadla Tramtarie, Olomouc
18.00 Jazzové koledy

23. 12. Zlatá neděle 
Horní náměstí
10.00–13.00 Adventní jarmark nepro-
dejní – tradice a zvyky
Náměstí TGM
16.00 Živý betlém 
17.30 Electric Strings, rock-popová 
kapela Přerov

24. 12. Pondělí Štědrý den
10.30 Dopolední vánoční koncert 
na náměstí TGM Re–Vox 
12.00 Koledování z oken Městského 
domu– Věžní hudba, Přerov

26. 12. Středa
Kostel sv. Vavřince
16.00 Smíšený pěvecký sbor Vokál 
s orchestrem, zazní J. S. Bach Weihna-
chtsoratorium

Náměstí TGM
17.00 Izbina, rocková kapela z Olo-
mouce
18.30 Bluesberg, blues-rocková kapela 
z Olomouce

31. 12. Pondělí
14.00 Plavecká show v řece Bečvě
17.00 Silvestrovská party

1. 1. 2019 Úterý
18.00 Ohňostroj nad řekou Bečvou
18.30 Synkopa, přerovská kapela

Program vánočních trhů v Přerově
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Zmizelá místa v Přerově: Želatovská kasárna
  Zastavit stát raz dva. Shromáždiště v Želatovských kasárnách dunělo stovkami nohou ve vojenských kanadách. Když se ozval hromadný 

pozdrav vojáků, byl slyšet i na nedalekém bytovém sídlišti. Procházející vojáci v zelených uniformách a šiky vojenské techniky projíždějící 
po tehdy Jeremenkově a dnes Želatovské ulici patřili ještě v 60. až 80. letech ke koloritu Přerova. Rozsáhlý komplex vojenských budov, který 
byl od okolního světa oddělen vysokým plotem a závorou s hlídkujícími ozbrojenými vojáky, dnes nahradila průmyslová zóna s obchodním 
centrem. Namísto stožáru s vlajkou u vrátnice kasáren tu dnem i nocí láká k nákupům svítící reklamní totem s názvy obchodních řetězců.

Dopátrat se po faktech o míst-
ních kasárnách bylo velmi 
složité. Armáda totiž všechny 
skutečnosti až do roku 1989 
bedlivě tajila a ani po zániku 
kasáren nelze dohledat údaje 
třeba o přesném počtu slouží-
cích vojáků v 50. až 90. letech 
minulého století v této posád-
ce. „Z toho mála, co nebylo 
utajeno ve věci výstavby ka-
sáren, se podařilo v archivu 
dohledat, že 6. března roku 
1947 byla učiněna pochůzka 
k vyhlédnutí staveniště pro 
nová kasárna a obytné domy 
pro gážisty. Při pochůzce 
po želatovské silnici od kóty 
zvané U hrušky byl vyhléd-
nut jako nejvhodnější prostor 
mezi nově založenou silni-
cí Přerov - Želatovice a nově 
plánovanou komunikací k no-
vému hřbitovu,“ informoval 
ředitel Státního okresního ar-
chivu v Přerově Jiří Lapáček.
O dva roky později v rámci pří-
prav nového regulačního plá-
nu se objevily další informace. 
„Opět se řešilo místo při sil-
nici do Želatovic. Dne 7. srpna 
1952 adresovalo město přípis 
Ministerstvu národní obrany 
ve věci vyřešení nivelety bu-
dovy kasáren. Více informací 
se zjistit nepodařilo, pokud se 
o tom jednalo v městské radě, 
tak vždy v režimu utajení,“ 
vysvětlil Jiří Lapáček.

Kasárna vznikla kolem 
roku 1952

Internetové stránky in-
formují o postavení kasáren 
krátce po druhé světové válce, 
zmiňují je jako civilní školní 
objekt, který bez bližší datace 
převzala československá ar-
máda. Pátrání po kasárnách 
v Přerově bylo složité také 
pro pracovníky Vojenského 
ústředního archivu v Praze.

„S negativním výsledkem 
jsme se pokusili vyhledat in-
formace o převodu kasáren 
z civilního sektoru na tehdejší 
Ministerstvo národní obra-
ny. Přitom k 1. 10. 1951 měl být 
v rámci protiletadlové obrany 
státního území do Přerova kvů-
li obraně železniční křižovatky 
a tamní elektrárny dislokován 
II. oddíl 152. protiletadlového 
pluku.  Proto bylo v témže roce 
rozhodnuto o postavení ka-
sáren v Přerově-Želatovicích. 
Dopátrat se stěhování prvních 

vojenských jednotek, které 
jsme předpokládali v letech 
1951-1953, se nám nepodařilo,“ 
uvedl Martin Dubánek z Vo-
jenského ústředního archivu 
v Praze. Přestože se vojenským 
archivářům podařilo najít ale-
spoň odkaz v deníku spisů 
o výstavbě kasáren v Přerově, 
samotný dokument se nedo-
choval. „Z dalších archiválií 
se dozvídáme, že kasárna jsou 
defi nována ubikací mužstva 
pro 500 osob o ploše 2700 m2, 
kotelnou a trafostanicí, které 
měly vzniknout do roku 1953. 
Dále měla být zřízena kuchy-
ně mužstva, vojenská závodní 
kuchyně pro 70 osob, budovy 
zahrnující prádelnu, sušárnu, 
koupelnu a sprchy, strážni-
ce, hasičská zbrojnice se dvě-
ma boxy pro dva automobily, 
strážnice u vchodu, mycí můs-
tek pro kolová vozidla, kultur-
ní dům, tělocvična, kanalizace, 
elektrifi kace, vodovod a oplo-
cení. Přesná dislokace v tomto 
dokumentu však chybí, nicmé-
ně se domníváme, že se jedná 
o Přerov-Želatovice,“ doplnil 
Dubánek.  Na staveniště totiž 
odkazuje jiný dokument z roku 
1954 uložený ve Vojenském 
ústředním archivu v Praze, 
s povolením výstavby v roce 
1951, a staveniště lokalizuje 
do Želatovic. „Investiční část-
ka je odhadnuta na 22 milionů 
korun, přičemž část stavebních 
prací včetně garáží a remíz pro 
vojenskou techniku měla být 
přenesena do roku 1955. Splně-
ní celého investičního záměru 
však nedokážeme prokázat, 
jelikož se nám nepodařilo vy-

hledat žádný plán kasáren,“ 
upřesnil Martin Dubánek. 

Na kasárna si ale dobře pa-
matují někteří vojáci, kteří 
v nich sloužili povinnou dvou-
letou vojenskou základní služ-
bu, a i když byli z různých kou-
tů republiky, tak se Přerov stal 
jejich domovem. Na návštěvu 
za nimi do kulturní a návštěv-
ní místnosti docházeli i jejich 
blízcí. „Byly jsme tři kama-
rádky a na čajích v Pivovaře 
jsme se seznámily s vojáky. 
Všechny tři jsme se po letech 
za ně provdaly,“ povyprávěla 
svůj příběh Hana Pavlištíková 
z Popovic. Vladimír Pavlištík 
byl do Přerova přesunut na zá-
kladní vojenskou službu v srp-
nu roku 1964 z Nového Jičína. 
„Absolvoval kurs mechanika 
pro leteckou výzbroj na letou-
ny IL-28. Měl končit v červenci 
roku 1966, ale politické okol-
nosti, domnívám se, že to byly 
nepokoje na Kubě, zavinily, že 

služba mu byla prodloužena až 
do září,“ zavzpomínala na vo-
jenská léta svého manžela, 
který před dvěma lety zemřel, 
Hana Pavlištíková.

Z badatelské činnosti Pavla 
Minaříka z Vojenského ústřed-
ního archivu v Praze vyplývá, 
že v Želatovských kasárnách 
byly od roku 1953 až do roku 
1994 umístěny protiletadlové 
oddíly, výcvikové letky, škol-
ní letecké pluky, zahraniční 
výcvikové bombardovací let-
ky i letištní prapor.

V kasárnách sloužili 
i pétépáci

Málo známou skutečností je, že 
v kasárnách byla po nějaký čas 
umístěna i jednotka pomocného 
technického praporu č. 53. (PTP) 
s velitelstvím v Libavé, pozdě-
ji v Rajhradu. V roce 1954 byl 
podřízen 3. technické skupině, 
jejíž sídlo bylo v Rajhradě a poz-
ději v Přerově až do roku 1958. 
„Její příslušníci, mezi nimiž byl 
velký počet kněží a bohoslovců, 
pracovali u Moravostavu při vý-
stavbě letiště v Přerově-Bocho-
ři,“ upřesnil Jiří Lapáček.  Z toho 
je patrné, že Želatovská kasárna 
fungovala v těsné návaznosti 
na vojenské bochořské letiště.

S jeho zánikem postupně 
ukončila činnost i armáda, 
která areál kasáren defi nitivně 
opustila v roce 2007. V roce 2013 
jej odprodala soukromé společ-
nosti Avezo Plus. Na místě bý-
valých Želatovských kasáren se 
nyní nacházejí soukromé fi rmy 
s výrobními halami, sběrný 
dvůr technických služeb a ob-
chodní centrum s Kaufl andem 
včetně velké parkovací plochy. 
 Ingrid Lounová

VSTUPNÍ VRÁTNICE do areálu kasáren v bývalé Jeremenkově, dnes Želatovské 
ulici je už minulostí. Na místě bývalých kasáren se nachází obchodní centrum 
s Kaufl andem, výrobní haly a sběrný dvůr.   2x Foto: soukromý archiv

VOJÁCI základní vojenské služby v Přerově se v roce 1966 vyfotili v ulici pod 
kasárnami s metrem, to znamenalo, že do konce jejich služby jim zbývalo sto dnů. 
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V Louskáčku zatančí Jan  Vojtek, který umí tanec ulice
Klasickou vánoční pohádku 
Louskáček představí v moder-
ním pojetí současného tance 
děti a mládež z Moravské školy 
tance v Přerově. Dvě taneční 
představení žáci taneční školy 
odehrají ve dvou termínech. 
Premiéra pohádky je v neděli 
2. prosince v 17 hodin. „Hos-
tem představení bude Honza 
Vojtek, který je známý ze svě-
tových soutěží v breakdance 
a v naší pohádce se ujme role 
Strýčka,“ informovala ředitel-
ka Moravské školy tance Lucie 
Rolencová. Vánoční pohádka 

Louskáček na motivy Ernesta 
Amadea Hoff manna, k níž hud-
bu napsal Petr Iljič Čajkovskij, 
vypráví o malé dívence, která 
je obdarována dřevěným lous-
káčkem a ten dokáže opravdové 
divy. „V divadelním představe-
ní si zatančí až čtyři desítky dětí 
a mladých lidí ve věku od 9 do 
18 let,“ upřesnila Rolencová. 

Další představení Lous-
káčka se v Městském domě 
odehraje v pátek 14. prosince 
v 17 hodin. Vstupenky lze 
koupit v předprodeji Moravské 
školy tance.  (ilo)

Startuje kampaň pro nové dárce krve
 Dárců krve je v České republice nedostatek, a právě proto připravila přerovská nemocnice spolu 

s Nadačním fondem Naděje kampaň na získání nových dárců nejcennější tekutiny. Akce nazvaná „450 ml 
naděje“ je v Přerově naplánována na úterý 11. prosince od 6 do 9 hodin, kdy se zájemci mohou hlásit v he-
matologickém a transfuzním oddělení přerovské nemocnice.

„Pořádáme několik akcí za-
měřených na propagaci dár-
covství krve. Odezva je však 
často menší, než jaké je naše 
očekávání. S Nadačním fon-
dem Naděje je to naše první 
akce a věříme, že se díky ní 
podaří najít několik desítek 

nových dárců,“ uvedl Štefan 
Repovský, primář hematolo-
gicko-transfuzního oddělení 
v Přerově. 

Každé tři vteřiny v Česku 
potřebuje někdo krev a každý 
člověk dostane za život prů-
měrně pět infuzí. Pravidelní 

dárci ale stárnou a noví přibý-
vají pomalu. „Pro prvodárce 
jsme připravili drobné dár-
ky, ale třeba i losování o let 
horkovzdušným balonem,“ 
prozradila Xenie Kratochví-
lová, koordinátorka projektu 
450 ml naděje.  (ilo)

Kalendáře ukazují 
Přerov z výšky

V Městském informačním cen-
tru se prodávají kalendáře pro 
rok 2019, které vydalo město 
Přerov. Tentokrát zachycují 
Přerov z výšky. Sada kalendá-
řů – stolní, nástěnný a kapesní 
stojí dvě stě korun.

„Přerov z ptačí perspektivy 
fotili občané, kteří vyslyše-
li naši výzvu, aby se zapojili 
do tvorby kalendářů. Celkem 
nám přišlo dvě stě padesát fo-
tek od devíti autorů a my jsme 
vybrali sedmdesát záběrů. 
Snímky jsou pořízeny z bal-
konu, z okna, ale také z dronu 
či letadla,“ uvedl Zdeněk Da-
něk z přerovského magistrátu, 
který kalendáře pro rok 2019 
připravoval.   (lech) 

SNÍMKY do kalendáře dodali občané 
města.  Foto: MMPr 
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Chtěl žít v horách, tak se kluk z Hané 
rozhodl přestěhoval do země javorového listu

  I když se narodil na rovinaté Hané, hory mu učarovaly natolik, že se rozhodl žít v kopcích. A to ne ledajakých, kvůli své vášni pro snowboar-
ding potřebuje hory se spoustou sněhu. Splnil si tak svůj sen a hned po vysokoškolských studiích odešel z Přerova do tisíce kilometrů vzdálené 
Britské Kolumbie, která leží na jihozápadě Kanady.  Po sedmi letech v této zemi se jedenatřicetiletý Petr Cagášek usadil v malé vesnici vzdálené 
asi 130 kilometrů od Vancouveru. Denně dojíždí za prací do městečka Whistleru, v němž se před osmi lety konala zimní olympiáda.

Přerovan Petr Cagášek vystu-
doval Střední hotelovou školu 
v Kroměříži, poté pokračoval 
ve stejném oboru na Slezské 
univerzitě v Opavě a ve stu-
diu managementu hotelnictví 
v Praze. Své české vzdělání 
v Kanadě zúročuje doteď. „Za-
čátky v Kanadě byly těžké, 
obzvlášť co se týká ubytování. 
Práci jsem si sehnal asi po de-
seti dnech, nastoupil jsem 
do hotelu Hilton jako banke-
tový číšník. Postupně jsem se 
přes všechny pozice vypraco-
val na Banquet Captain, což je 
manažerská pozice pro pořá-
dání konferencí, seminářů, re-
cepcí a galavečerů,“ vysvětluje 
mladý muž, který plynně mlu-
ví anglicky i německy. 

Život v olympijském 
městečku
Nejdříve bydlel pět a půl roku 
ve Whistleru, nejenže je to 
olympijské městečko, ale také 
se mu říká Mekka Moun-
tain bikingu (horských kol). 
„Do Whistleru jsem vlastně 
přijel za dalším Přerovákem – 
Markem Obručníkem, a kruš-
né začátky jsme prožili spolu. 
Pustili jsme se do opravy staré-
ho hostelu, který byl na spad-
nutí a nám se ho podařilo dát 
znovu dohromady.  Teď tam 
jezdí v létě i v zimě lidé z celého 
světa. Já jsem se odtamtud už 
odstěhoval, ale Marek s dalším 
Přerovákem – Janem Málkem, 
se o hostel starají dodnes,“ 
povyprávěl o svých začátcích 
sympatický mladý muž. 

Loni si i se svou kanadskou 
přítelkyní Christine koupil 
malý domek ve vesničce Pem-
berton. „Nachází se nedaleko 
Whistleru. Je to klidná ves-
nice, kde nejsou žádní turisté 
a panuje tu venkovská pohoda. 
Navíc nemovitosti jsou v této 
lokalitě o hodně levnější než 
ve Whistleru,“ vysvětlil Petr, 
který denně dojíždí do zaměst-
nání 30 kilometrů. Jeho pra-
covní den je velmi nabitý, pro-
tože si přibral ještě další vedení 
banketů v hotelu Hilton. „Vzal 
jsem to, protože jim odešla ma-
nažerka a nikoho dalšího zatím 
nenabrali.  Ale brzy bych chtěl 
mít jen jedno zaměstnání, 
abych měl víc času na práci ko-
lem baráčku a zahrady. A také 

si chci užívat sportovní aktivi-
ty, kvůli kterým tady žijeme,“ 
dodal sportovně založený mla-
dý muž. Kromě sportu má rád 
také dobré jídlo a vaření. „Ze 
sportovních aktivit je to hlav-
ně horské kolo, výšlapy do hor, 
fotbal a tenis a v zimě snow-
boarding a šlapání po horách 
na splitboardu,“ popsal své ob-
líbené sporty. 

Češi mají pověst pracantů
Volný čas tráví s přáteli, 

k nimž patří Češi, Kanaďané 
i lidé z různých koutů světa. 
„Kanaďané jsou hodně přá-
telští, málokdy tady narazím 
na někoho, kdo má špatnou 
náladu a je naštvaný. Přijali mě 
mezi sebe, jako bych byl jeden 
z nich. Tady nikdo neřeší, jestli 
jsi z Asie, Afriky nebo z Evro-
py, berou lidi takové, jací jsou,“ 
podělil se o svou zkušenost. 
Oproti jiným národnostem 
má Petr přeci jen jednu velkou 
výhodu. „Když řeknu, že jsem 
Čech, hned se se mnou začnou 
bavit o hokeji, o českých hrá-
čích v NHL. Hokej je tu sport 
číslo jedna a celá Kanada jím 
žije. Češi mají navíc i pověst 

dobrých pracantů a každý je 
rád zaměstná,“ doplnil.

Kromě sportu ho baví i ces-
tování a poznávání země ja-
vorového listu. „Cestování 
po Kanadě je docela náročné, 
protože je hodně velká. Přítel-
kyně pochází z provincie Que-
bec, její rodinu jsem tam byl 
navštívit dvakrát a moc se mi 
tam líbilo. Montreal, její rodné 
město, je hodně multikulturní, 
trochu se podobá novější části 
Prahy. Quebec City je zase star-
ší metropole s trochou historie 
a hradem nad městem,“ podělil 
se o své cestovatelské zážitky. 
Nejvíce probádanou má svou 
nyní už domovskou Britskou 
Kolumbii. „Ta je opravdu nád-
herná, má spoustu hor, jezer, 
vodopádů a horských pramenů. 
Na medvědy a divou zvěř tu na-
razíte na každém kroku,“ dopl-
nil své vyprávění. Příští rok se 
chystá na dovolenou do Česka. 
Domů – do Přerova, přijel za ro-
dinou a přáteli během svého po-
bytu v Kanadě už třikrát. Plá-
nuje za nimi létat každý druhý 
rok, což se mu zatím daří plnit.

S blížícím se koncem roku se 
nabízí otázka, jak budou vy-

padat jeho kanadské Vánoce 
poprvé v novém domku na ves-
nici. „Moc se na ně těším. Váno-
ce se tady slaví hodně podobně 
jako u nás v Česku. Na Štědrý 
večer si místo kapra Kanaďané 
dopřávají krocana s brambory 
nebo kaší. Já bych chtěl ve Van-
couveru sehnat kapra, aby byla 
česká večeře. Jen doufám, že 
nebudu muset zůstat v práci,“ 
dodal Petr Cagášek.  Ingrid Lounová

V ZIMĚ se Petr Cagášek věnuje snow-
boardingu a splitboardu, v létě je to 
horské kolo a výšlapy do hor do kanad-
ské krásné přírody.   Foto: archiv PC

SEDMÝM ROKEM žije Petr Cagášek z Přerova v Britské Kolumbii na jihozápadě Kanady.  Foto: archiv PC
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V galerii města vystavuje malíř, který 
má kořeny v Přerově, ale žije v Německu

 Až do konce roku je v Galerii města Přerova k vidění výstava přerovského rodáka Václava Baláta, který 
už tři desítky let žije a tvoří v Mnichově. Jeho tvorba má široký záběr a zahrnuje zátiší, krajiny, přerovské 
motivy, portréty světových malířů nebo olejomalby s tematikou pravěku.  
Malování je pro Václava Baláta 
jeho celoživotním koníčkem, 
kterému se nevěnuje stále, ale 
o to intenzivněji, když přijde 
tvůrčí období. „Do malová-
ní jsem už investoval hodně 
energie, času a snahy. Sou-
středím se na motivy, kte-
ré mě zajímají. Maloval jsem 
na zakázku pro několik ně-
meckých institucí, něco málo 
jsem i ilustroval,“ říká přerov-
ský rodák Václav Balát. V Pře-
rově také vyrůstal a chodil 
do školy, poté se rozhodl pro 
odchod z tehdejšího Česko-
slovenska. „V Německu Václav 
Balát pracoval pro mnichov-
ská muzea, ilustroval odbor-
nou literaturu, zpracovával 
například pravěkou tematiku 
pro časopis Kosmos, jehož vý-
tisky mají na výstavě také své 
místo,“ informovala kurátorka 
výstavy Lada Galová. Přestože 
v Česku nežije už tři desítky 
let, považuje se stále za Přero-
vana. „Toužil jsem v Přerově 
vystavovat. Mám tu spoustu 
životních přátel a známých. 
Jednou se sem pravděpodob-
ně vrátím natrvalo,“ svěřil se 
Balát.

Výstava potrvá do 30. pro-
since a během adventu ji dopl-
ní vánoční prodej uměleckých 
děl.  (ilo)

V Atlase chystají tradiční salon, kde zavoní jehličí a perníky 
 Vůně jehličí, perníků, koledy a zvonění rolniček provází už tradiční 

Vánoční salon ve Středisku volného času Atlas v Žižkově ulici. Letos 
tato týdenní akce, která je určena pro děti z mateřinek, prvního stup-
ně základních škol, ale i pro veřejnost, začíná v pondělí 3. a potrvá až 
do soboty 8. prosince.

Nasát atmosféru adventu a pro-
hlédnout si vánoční stromky 
se staročeskými ozdobami ze 
šustí, slámy a perníčků mohou 
děti už s třítýdenním předsti-
hem, než u nich doma zazvo-
ní Ježíšek. ,,O  Vánoční salon 
bývá velký zájem a třídy ško-
láků i z mateřinek se k nám 
objednávají s několikatýden-
ním předstihem. Letos bude 
k vidění osm nazdobených 
jehličnanů v duchu našich pra-
babiček, které na stromečky 
dávaly ovoce, slámové ozdoby, 
oříšky a perníčky. Vystavíme 
i perličkové vánoční hvězdičky 
a vločky, výrobky z keramiky, 

šustí, šitý patchwork i drátova-
né a paličkované ozdoby,“ in-
formovala Daniela Hrdličková 
ze Střediska volného času Atlas 
a Bios.

Inspirovat k adventní vý-
zdobě se mohou i dospělí. „Pa-
matujeme také na aranžování 
z přírodnin, takže nebudou 
chybět ani koule z jehličnanů 
a šišek nebo lodičky ze skořá-
pek, které patří k vánočním 
zvykům a v rodinách si tyto 
lodičky pouští během Štědré-
ho večera,“ nastínila Hrdlič-
ková. Děti si mohou v tvůrčích 
dílnách samy vyrobit vánoční 
přání a nazdobit perníčky. Pro 

zájemce, kteří nestihnou Vá-
noční salon navštívit během 
pracovních dnů, se naskýtá 
možnost přijít se inspirovat 

také v sobotu 8. prosince od 10 
do 16 hodin. Ve všední dny je 
salon otevřený od 8.30 do 11.30 
a od 13 do 17 hodin.  (ilo)

Jarmark na dvorku 
Stříbrná neděle nabídne v Přero-
vě hned dva jarmarky. Po lidovém 
jarmarku na Horním náměs-
tí se otevře i Adventní jarmark 
na dvorku. Ten se koná v neděli 
16. prosince od 15 hodin ve ven-
kovních prostorách Base Campu. 
Skrytý dvorek v Kainarově ulici 
se změní na půvabné místo sálají-
cí vánoční atmosférou. Potkávají 
se tady prodejci s ručně vytvo-
řenými výrobky, šitými taškami 
a hračkami, vonnými svíčkami, 
krásnými doplňky, ale také pro-
dejci s vínem a pochutinami.  (red)

Výstava v Pasáži 
představí jedinou 
českou stíhačku 
>Stíhačka s jediným sestřelem< 
je název výstavy, která začíná 
5. prosince ve Výstavní síni Pa-
sáž. Psal se rok 1938, bylo 28. září, 
pět dní po vyhlášení mobilizace 
a dva dny před podpisem mni-
chovské dohody a k nebi vzlé-
tl k prvnímu zkušebnímu letu 
první prototyp poslední česko-
slovenské stíhačky. Žádný další 
stroj této kategorie nebyl poté 
v Československu ani v Čes-
ké republice již nikdy vyvinut 
a sériově vyráběn. Stíhačka, 
která se mohla stát symbolem 
obrany vzdušného prostoru 
Československé republiky proti 
hitlerovskému Německu, však 
přišla příliš pozdě na to, aby 
mohla k obraně republiky při-
spět. Výstava, která potrvá až do 
18. ledna, je symbolickým připo-
menutím prvního letu stíhačky, 
od něhož uplynulo 80 let.  (red)

VÁNOČNÍ SALON v Atlase navštěvují děti z mateřinek i škol.  Foto: archiv IL

PŘEROVSKÝ RODÁK Václav Balát žije třicet let v Německu, v Galerii města 
Přerova vystavuje poprvé. Maluje i portréty slavných, na snímku ztvárnil Zdeňka 
Buriana, autora mnoha ilustrací a obrazů z doby pravěku.  Foto: archiv autora 
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Vyšel nový komiksový průvodce Přerovem, 
město malým čtenářům ukazuje Pračlovíček
Malí čtenáři se mohou těšit 
na nového průvodce městem, 
který na konci listopadu vydala 
Městská knihovna v Přerově. 
Komiksová skládačka z pera 
spisovatelky Petry Braunové 
a ilustrátorky Barbory Brůno-
vé-Botkové provede zájemce 
po Přerově a zábavnou formou 
jim povypráví o historických 
milnících i o zajímavých mís-
tech našeho města. „Děti se 
dozvědí také o významných 
osobnostech, které v Přerově 
pobývaly, o Janu Ámosu Ko-
menském, Janu Blahoslavovi, 
ale třeba také o významných 
básnících – Josefu Kainarovi 
a Jiřím Mahenovi. Průvod-
cem po městě je Pračlovíček, 
který děti zavede na zámek, 
do knihovny, do parku Mi-
chalova, ale také na náměs-
tí T. G. Masaryka, kde dětem 

připomene našeho prvního 
prezidenta a vznik republiky. 
Ukáže jim ale i další důležité 
místo – přerovské nádraží,“ 
nastínila obsahovou část Jitka 
Štiborová, zástupkyně ředitele 
Městské knihovny v Přerově.

Ilustrátorka komiksové sklá-
dačky je přerovská rodačka 
Barbora Brůnová-Botková, 
která nyní žije v Litomyšli. Pro 
připomínku – postava Pražín-
ky, která je na tabulích naučné 
stezky Předmostím až do pra-
věku, je také z dílny Barbory 
Botkové, tu ale ještě vytvořila 
jako studentka. Společným dí-
lem této ilustrátorky a spisova-
telky pro děti Petry Braunové 
je asi patnáct průvodců po čes-
kých a moravských městech 
pro malé čtenáře. „Na Přerov 
jsem se obzvlášť těšila, protože 
mám k němu vztah, je to moje 

město. Při kreslení jsem si uvě-
domila, kolik hezkých míst má.  
Ať už je to park Michalov, nebo 
řeka uprostřed města s nábřeží-
mi, Žebračka a laguny i spousta 
zelených ploch, které mi v Lito-
myšli chybí,“ přiznala Barbora 
Brůnová, pro niž práce na této 
komiksové skládačce byla srd-
covou záležitostí. Bohatě ilu-
strovaný průvodce Přerovem 
vyšel v nákladu dvou tisíc vý-
tisků. „Budou ho dostávat naši 
čtenáři při besedách nebo při 
různých příležitostech v naší 
knihovně. Kromě toho, že se 
v něm zábavnou formou dozvě-
dí hodně informací o Přerově, 
mohou si v něm i vybarvovat 
obrázky a pracovat s ním třeba 
ve vyučování,“ doplnila Štibo-
rová. Průvodce si nelze koupit, 
malí čtenáři si ho musí zasloužit 
svým zájmem o knížky.  (ilo) 

KOMIKSOVÉHO průvodce Přerovem 
vydala Městská knihovna v Přerově. 

Čtrnáctiletý sběratel má rád staré časy, zajímá se o 70. a 80. léta
 Zatímco jeho vrstevníci hrají počítačové hry, poslouchají metalové 

skupiny nebo se zajímají o hokejové hvězdy NHL, 14letý Patrik Horký 
z Přerova má zálibu v retro předmětech. Spolu s maminkou objíždí 
blešáky a retroburzy a shromažďuje vše, co zavání dobou před 30 
až 40 lety. Sbírá obaly od potravin ze 70. a 80. let, mýdla s vůní šeříků 
a norkového oleje, prací prášky z éry socialismu, láhve od limonád a piv, 
které plnily regály konzumů.  Líbí se mu také vojenská výstroj vojáků 
československé armády, přál by si mít kompletní výstroj regulovčíka.

Retro předmětům Patrik Hor-
ký, žák osmé třídy Základ-
ní školy J. A. Komenského 
v Předmostí, propadl asi před 
rokem. K této zálibě ho přived-
la jeho maminka a dědeček. 
„Baví mě sbírat obaly, krabič-
ky i plechovky od potravin, 
mám ve sbírce i láhve od piva 
a limonád i drogistické potře-
by – mýdla a prášky na praní. 
Nejvzácnější je asi plechovka 
s kakaem Granko, ta je dokon-
ce plná,“ popisuje s nadšením 
14letý Patrik Horký. A ukazuje 
mi sáčky s pudinky, na nichž 
je vyznačena cena 40 halé-
řů a na burzách se prodávají 
až za 50 korun. Vše má ulo-
ženo v poličkách a v šuplících 
ve svém pokojíku. „Už se mi 
to do pokojíku ani nevejde. 
Táta mi slíbil, že se poohlédne 
po nějaké místnosti v centru 
města, kde bych měl malé retro 
muzeum,“ vypráví s nadšením 
žák osmé třídy, který by si jed-
nou přál mít vlastní muzeum. 
Vypráví mi také o výstavě 
v přerovském zámku, jež ma-

puje poválečnou dobu až po sa-
metovou revoluci. „Byl jsem 
se tam podívat s taťkou a nej-
více se mi líbily ty výkladní 
skříně s dobovými předměty 
a fotky starého Přerova. Táta 
mi vyprávěl, jak to v Přerově 
vypadalo v době jeho dětství,“ 
popisuje žák osmé třídy. V ob-
libě má také seriál Vyprávěj, 
kde hlavně sledoval rekvizity, 
které se nacházely v interié-
rech bytů a obchodů, někte-
ré z nich má dokonce Patrik 
doma ve svých policích. Mla-
dý sběratel zná i pana Vajíčko, 
který se objevoval v 70. až 80. 
letech v televizi coby znělka 
uvádějící reklamní blok. Ptám 
se ho, jestli ví, co to bylo Pedro 
nebo Sevak. Bez zaváhání mi 
odpovídá, že se jednalo o so-
cialistické žvýkačky, přičemž 
ta druhá byla léčivá a prodá-
vala se v drogerii. Zkouším ho 
dále a ptám se na „živé květy“. 
Opět je v obraze a popisuje mi 
lahvičky s voňavkami, v nichž 
se vznášely květy fi alek nebo 
konvalinek.

Dalším okruhem zájmu je pro 
Patrika Horkého sběratelství 
výstroje a předmětů Česko-
slovenské armády. „Přál bych 
si mít kompletní výstroj regu-
lovčíka Československé armá-
dy. Představuji si, že na jedné 
straně muzea by byly retro 
předměty z obchodu ze 70. 
a 80. let a na druhé straně vo-
jenské kousky československé 
armády – výstroj regulovčíka, 
plynové masky a třeba polní 
skládací zubařské křeslo,“ po-
pisuje s nadšením mladý sběra-

tel. Jeho dalším snem je vlastnit 
malou civilní pozorovatelnu, 
kterých je v okolí Přerova hned 
několik a v éře socialismu byly 
vybudovány v rámci přípravy 
na jadernou válku.  Když mu 
na závěr našeho povídání pře-
dávám další předmět do sbírky 
-  balení tabáku do dýmky s ce-
novkou 10 Kčs, je velmi spoko-
jený. „To je opravdu originální 
balení? To jsem ještě nevi-
děl ani u pána v retro muzeu 
v Brně,“ říká s nadšením mladý 
sběratel.  (ilo)

ČTRNÁCTILETÝ PATRIK je nadšený sběratel retro předmětů ze 70. a 80. let. 
Společně s maminkou obchází blešáky a shání další retrokousky.  Foto: I. Lounová
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Běžci nebudou lenošit ani poslední den v roce
 Už po čtyřicáté si nadšení sportovci mohou změřit své síly na tradičním silvestrovském běhu. Jubilejní 

ročník se poběží v pondělí 31. prosince na trase dlouhé 7,5 kilometru. Start je u loděnice v 9.30 hodin.
Závodu se mohou zúčastnit 
junioři, ženy, muži i muži 
veteráni (starší 40 let). „Běží 
se celkem tři okruhy o délce 
2500 metrů, celkem 7500 me-
trů. Účastníci startují od lo-
děnice směrem k lagunám, 
kde je obrátka, a vracejí se 
do místa startu,“ vysvětlil ře-
ditel závodu Miloš Přidal z TJ 
Spartak Přerov. Startovní čís-
la si mohou běžci vyzvednout 
v loděnici v kanceláři Spar-
taku v den závodu od devíti 
hodin. 

Loni se Silvestrovského 
běhu zúčastnilo téměř pět 
desítek závodníků, nejrych-
lejší byl 42letý Petr Kučera 
z Grymova s časem 25:44. 
Z žen nejlepší čas zaběhla 
Markéta Majkusová z Hranic 
33:13 a skvělého času v nej-
mladší kategorii dosáhl 11letý 
Samuel Punge z SK Přerov 
32:07. Ten se na závod chystá 

znovu i s rodiči a bratrem. „Je 
to pěkná tradice - setkat se 
s kamarády, proběhnout se, 
popřát si do nového roku... 
Máme to kousek od domova, 
tak poběžíme všichni. Není 
to těžký závod a 7,5 kilome-
tru zvládne ve svém tempu 
každý,“ zmínil Samuelův 
otec Petr Punge, který pro-
běhl cílem už asi tří desítek 
Silvestrovských běhů. Letoš-
ní ročník si nenechá ujít ani 
nestor přerovských Silves-
trovských běhů 72letý Ivan 
Chajda z Přerova, který se 
v poli běžců nikdy  neztrácí 
a pravidelně končí na špici 
závodního pole. Vyhlášení 
výsledků a předání cen nej-
lepším bude bezprostředně 
po skončení závodu v tělo-
cvičně loděnice. Pořadatelé 
věří, že skalní běžci si přijdou 
v pondělí 31. prosince zabě-
hat za každého počasí, zvá-
ni jsou i sportovní fanoušci, 
kteří umějí povzbuzovat.  (ilo)

LONI bylo na silvestra deštivé počasí, přesto se na start postavila téměř pade-
sátka závodníků. Letos Silvestrovský běh startuje u loděnice v 9.30 hodin.  Foto: 
archiv SK Spartak

Zlatý kanár přivítá české hvězdy bílého sportu 
Tenisová špička zamíří 
na sklonku roku do Přerova 
na už tradičního Zlatého ka-
nára. Ve středu 12. prosince 
se ve 20 hodin v tenisové hale 
uskuteční 26. ročník slav-
nostního vyhlášení magazínu 
Tenis o nejlepší české tenisty 
za rok 2018  Emos Zlatý kanár. 

Kromě hvězd bílého spor-
tu do města na Bečvě zamíří 
i slovenská star Celeste Buc-
kingham, populární česká 
skupina MIRAI a Petr Rychlý, 
který diváky překvapí jedním 
ze svých pěveckých vystou-
pení ze známé televizní šou, 
kde zpěváci a herci napodo-
bují pěvecké hvězdy. „Z na-
šich nejlepších tenisových 

hráček přislíbily svou účast 
Petra Kvitová, Lucie Šafářová, 
Kateřina Siniaková a nebude 
chybět ani jejich fedcupo-
vý kapitán Petr Pála. Z mužů 
do Přerova přijede Lukáš Ro-
sol a Jiří Veselý. Také musíme 
jmenovat naše dvě želízka 
v ohni – Barboru Krejčíko-
vou, což je aktuálně světová 
jednička ve čtyřhře, a talenta 
roku Lindu Noskovou, kte-
rá je trojnásobná mistryně 
Evropy a vicemistryně světa 
v roce 2018. To je naše od-
chovankyně a určitě o ní ještě 
uslyšíme,“ informovala Da-
niela Huťková z pořádajícího 
tenisového klubu Precheza 
Přerov. Vyhlašovat se budou 

vítězové hned několika kate-
gorií – nejlepší český tenista, 
nejlepší česká tenistka, nej-
lepší deblista/deblistka, tým 
roku, talent roku chlapci, 
talent roku děvčata, nejlep-
ší postup na žebříčku WTA, 
nejlepší postup na žebříčku 
ATP, nejlepší vozíčkář tenis-
ta a kanáří naděje a absolutní 
vítěz – Zlatý kanár. Večerem 
provázejí Petr Suchoň a bý-
valá vítězka Fed Cupu 2014 
Klára Koukalová Suchoňová. 
Přímý přenos poběží na TV 
Nova Sport. Kdo chce vše vi-
dět na vlastní oči, může si 
koupit vstupenku v předpro-
deji v Městském informačním 
centru v Přerově.  (ilo)

Jak bude na Silvestra,  nevíme, ale plavci jdou do Bečvy za každého počasí 
 Otužileckou lázeň v chladné vodě řeky Bečvy si už tradičně nenechávají ujít poslední den v roce zimní 

plavci. Zatímco z obou břehů řeky je sledují stovky lidí zabalených do šál, kabátů a čepic, tři desítky žen 
a mužů se jen v plavkách a sporých kostýmech noří do vody. Oblíbená silvestrovská show začíná v pon-
dělí 31. prosince ve 14 hodin u sportovního centra Mlýn.
Ideální počasí pro zimní plavce 
je mírně nasněženo a rtuť tep-
loměru jen několik stupňů pod 
nulou. „Pamatujeme období, 
kdy jsme museli motorovou 
pilou vyřezávat do ledu bazén, 
aby se plavci dostali do Bečvy. 
Kry měly až 25 centimetrů.  Ale 
byly také roky, kdy to venku 
vypadalo jako na jaře, ale voda 

byla přesto studená. Otužilci 
mají rádi spíš větší zimu,“ vzpo-
mněl Bob Přidal, který bude ze 
břehu Bečvy moderovat svůj 
už 19. ročník. Tradice silvest-
rovského koupání ale sahá ještě 
dál. „U jejího zrodu stáli Franti-
šek Venclovský a Jirka Rosmus, 
který nás letos opustil. Vzpo-
meneme si na něj, stejně jako 

na Frantu kytičkou květů, kte-
ré pustí zimní plavci po Bečvě,“ 
nastínil Přidal. Letos si v Beč-
vě na silvestra zaplavou asi tři 
desítky dálkových zimních 
plavců. Do Přerova přijíždějí 
z celé Moravy – z Brna, Ostra-
vy, Frýdku–Místku a Prostějo-
va. „Plavci jsou vždy originálně 
nastrojeni a soutěží o nejlepší 

masku. Má to atmosféru i se sil-
vestrovským jucháním a lidem 
se to líbí,“ doplnil Přidal. Letos 
se k otužilcům poprvé přidá 
také přerovský ironman Jaro-
slav Hýzl. „Posouvám své hra-
nice jak hlavy, tak těla. Otužuji 
se asi rok a je to super pozorovat, 
jak tělo reaguje. Dřív jsem býval 
často nemocný, a teď už druhou 
zimu nepotřebuji teplou bundu. 
Fakt se na to těším,“ svěřil se Ja-
roslav Hýzl, který se s prvními 
chladnými dny koupe v Bečvě 
nebo v Laguně a nenechá si ujít 
ani silvestrovskou show.  (ilo)

NA SNÍMKU loňská absolutní vítězka 
Kanára Karolína Plíšková.  Foto: Jiří Vojzola 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
30. 11. Nový Jičín–Štramberk, 12 km, 
vlak 8.23 hod., vede Válková
1. 12. Kokory–Sobíšky–Prosenice, 
15 km, bus 7.35 hod, autobus. nádraží, 
nást. 11, vede Pospíšilová
6. 12. Kokory–Velký Týnec–Grygov, 
14 km, bus 8.50 hod, autobus. nádraží, 
nást. 11, vede Láhnerová
6. 12. Tučín–Želatovice–Přerov, 9 km, 
bus 9.20 hod, autobus. nádraží, nást. 
22, vede Szabóová
8. 12. Útěchov–Vranov u Brna–
Česká, vlak 7.38 hod., vede Šťáva
13. 12. Brodek–Citov–Věrovany–Dub 
nad Moravou, 10 km, vlak 9.05 hod., 
vede Lančová
15. 12. Rožnov–Zadní Javorník–Malý 
Javorník–Frenštát, 16 km, vlak 6.05 
hod., vede Sedláková
20. 12. Tršice–Velký Újezd, 12 km, bus 
14.46, autobus. nádraží, nást. 13, vede 
Válková
29. 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

1. 12. Lužná–Filka–Stříbrník–Hovězí, 
12 km, vlak 8.26 hod., vede Pěček.
5. 12. Lhotka n. B. –Palačov–Husto-
peče n. B., 10 km, vlak 8.26 hod., vede 
Pěček.
8. 12. Předvánoční courání okolím 
Vyškova, do 15 km, vlak 7.38 hod., 
vede Punčochářová.
12. 12. Osek n. B.–Radvanice– Sobíš-
ky–Vinary, 10 km, vlak 8.26 hod., 
vede Mužíková.
15. 12. Plumlov–Mostkovice–podél 
Hloučely–Prostějov, 12 km, vlak 7.05 
hod., vede Žaludová.
19. 12. Sušice–grymovský most–
podél Bečvy–Přerov, 10 km, bus 9.00 
hod., vede Polidorová.
26. 12. Štěpánská vycházka okolím 
Přerova, 10 km, odchod sokolovna 
9.00 hod., vede Wnuk.
29. 12. Vycházka na ukončení roku, do 
10 km, odchod sokolovna 9.00 hod., 
přihlášky do 11. 12., vede Vaculík.
31. 12. Bezuchov–Dřevohostický 
les–Dřevohostice, do 10 km, bus 9.20 
hod., vede Mužíková.
1. 1. 2019 Novoroční výstup na 
Čekyňský kopec, 28. ročník. Setkání 
účastníků u památníku nad Přerov-
skou roklí v době 10–14 hod., trasu si 
volí každý sám.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

1. 12. Přerovský traverz – poslední 
traverz přátel VHT spojený s pro-
mítáním z hor a s taneční zábavou, 
13 km. Vede Karel Ludvík, přihlášky 
u Tomáše Beránka, sraz před nádražím 
ČD v 9.45 hod, cíl restaurace Bečva.
4. 12. Schůze v restauraci Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
31. 12. Silvestrovský běh – běží se 
3x loděnice–Laguna, celkem 7,5 km, 
prezence 9–9.45 hod, start v 10:00 
hod. Loděnice Spartak Přerov

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

Výstavy:
Do 30. 12. 100letá Republika. Příběh 
jednoho města (1948–1992). Druhá 
část jubilejního výstavního projektu 
pro rok 2018 se soustředí na období 
budování socialismu, čas pražského 
jara, období normalizace až po konec 
komunistického režimu. 
DO 6. 1. 2019 Oheň v domácnosti – 
110 let od založení sirkárny v Lipníku 
nad Bečvou, výstava připomene 
zajímavou historii lipenské sirkárny. 
Zámecká galerie Konírna Lipník nad 
Bečvou, včetně malého výstavního 
sálu v 1. patře. 
4.–30. 12. Vánoce na zámku. Výstava 
prezentuje lidové zvyky a tradice, 
duchovní hodnoty křesťanských 
svátků. Je zaměřena hlavně na nej-
mladší generaci a prostřednictvím 
soukromých sbírek představí jednu 
z nejoblíbenějších hraček současnos-
ti – LEGO. Výstavu již tradičně doplní 
Zbořilův betlém. 

Akce:
2. 12. Slavnostní vernisáž výstavy 
Vánoce na zámku, v 17 hod. v přerov-
ském zámku.
4. 12. Přerovský rok 1968, přednáš-
ka Pavla Flosse k výstavě 100letá 
Republika. Příběh jednoho města 
(1948-1992), Korvínský dům, v 17 hod.
11. 12. Hrady Krušných hor, přednáška 
Luboše Vyňuchala, Korvínský dům, 
v 17 hod.
15.–16. 12. Malování baněk pro veřej-
nost, od 9 do 16.30 hod. v přerovském 
zámku.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Vánoce na zámku 2018
Tradiční komentovanou prohlídku 
Zbořilova betléma letos doplní tema-
tika dětských historických hraček 
a stavebnic, včetně legendární sta-
vebnice dánské fi rmy LEGO. Navíc se 
žáci mohou těšit na výtvarnou dílnič-
ku, kde je čeká zdobení skleněných 
baněk nebo psaní dopisu Ježíškovi. 
Objednávky na tel. 581 250 531.

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

Akce:
7. 12. Plstění ptáčci. Výtvarná dílna 
pro malé i velké, vstupné 170 Kč, 

v ceně i materiál, v ORNIS v 16 hod. 
Přihlášky na kosturova@prerovmu-
zeum.cz nebo na 581219910 12.
8. 12. Bylinkové Vánoce. Použití bylin 
v domácnosti – výroba léčivých čajů 
a likérů, masážního oleje a pečetě, 
pleťového krému. Přihlášky na 581 
219 910, 12 Od 10–16 hod. v budově 
ORNIS. 
13. 12. Vánoční setkání ornitologů. 
Setkání laiků i odborníků, novinky 
z oboru, posezení, v budově ORNIS, 
od 17 hod. 
14. 12. Dílna ekoporadny – domácí 
kosmetika. Výroba koupelové soli, 
masky, odličovače a balzámu. ORNIS, 
od 16 hod. Přihlášky na 58121991012.
16. 12. Vánoční strom pro ptactvo. 
Svařené víno pro dospělé a sladkosti 
pro děti. Od 17 hod. vánoční koncert. 
Od 14 do 18 hod. v budově ORNIS.
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma

Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Programy pro zájmové skupiny:
Putování k jesličkám – o adventu 
a Vánocích

Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
v prosinci – uzavřen

Novoroční výstup 5. 1. 2019  

MĚSTSKÝ DŮM
29. 11. Th e Backwards – Beatles revi-
val, koncert, v 19.30 hod.
2. 12. Louskáček – Moravská škola 
tance, 17 hod.
3. 12. Jméno – divadelní představení, 
komedie. Hrají: Jan Dolanský, Jana 
Janěková ml., Roman Zach, Linda 
Rybová, Petr Lněnička, v 19.30 hod.
4. 12. Vánoční koncert Václava  Hybše 
s orchestrem a jeho hostů, v 19.30 
hod.
9. 12. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory se Záhorskou 
kapelou, ve 13.30 hod. 
13. 12. Houslový recitál  Václava  
Hudečka a Lukáše Klánského, v 19.30 
hod.
14. 12. Louskáček – Moravská škola 
tance, v 17 hod.
15. 12. Synkopa – tancovačka se zná-
mou přerovskou skupinou, ve 20 hod.
18. 12. Vánoční koncert Petry Janů 
v symfonickém aranžmá, v 19.30 hod.
19. 12. Screamers – vánoční speciál 
travesty show, v 19.30 hod.
20. 12. Ondřej Havelka a Melody 
Makers – vánoční koncert oblíbené-
ho orchestru, 19.30 hod.  
22. 12. Vocantes – koncert pěvec-
kého sboru s komorním orchestrem, 
v 19.30 hod.
25. 12. Rockové vánoční setkání – 
Penzistor, Spocená uklízečka, Arge-
ma, ve 20 hod.
26. 12. Nedělní párty – Tradiční 

taneční odpoledne pro seniory se 
skupinou Mini, 13.30 hod.
28. 12. Silvestr nanečisto – Re–Vox  
a Šediváci, ve 20 hod. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
4. 12. Rosťa ještě žije – beseda a 
autorské čtení Rostislava Kuchaře 
a Zity Chalupové, učebna MěK, 
v 17 hod.
6. 12. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, 8–17 hod.
10. 12. Kulturní akademie knihovny na 
téma Polsko: města a jejich památky 
– přednáška Věry Polidorové, učebna 
MěK v Přerově, od 13 hod. 
11. 12. Videopřednáška zimního 
semestru VU3V, učebna MěK 
v Přerově, 10–12 hod. a 13–15 hod. 
(jen pro přihlášené)

Akce pro děti:
1. 12. Den pro dětskou knihu – zábav-
ný a kreativní program v knihovně 
pro děti i dospělé, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 9 hod.
4. 12. Tvořivá dílna – schránka na 
dopis pro Ježíška, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 12 hod.
7., 14., 21., 28. 12. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
7., 14., 21., 28. 12. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
14. 12. Herní klub (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 14 hod.
18. 12. Tvořivá dílna – sněhulák 
(zápich do květináče), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 12 hod.

Akce v místních částech:
3.–20. 12. Tvořivé dílny – andílek 
z papíru, Lověšice, v provozní době 
knihovny
3. 12. Mikulášské hrátky - tvořivá 
dílna, kvízy a soutěže, Žeravice, od 
14.30 hodin
4. 12. Mikulášské deskohraní, Kozlo-
vice, od 16 hod.
4. 12. Tvořivá dílna – vánoční ozdoby, 
Újezdec, od 16 hod.
4. 12. Tvořivá dílna – vánoční přáníč-
ka, Vinary, od 17 hod.
6. 12. Mikulášský turnaj ve hře Ber – 
dej, Čekyně, od 16 hod.
6. 12. Mikulášské deskohraní, Dluho-
nice, od 16.30 hod.
11. 12. Tvořivá dílna – kouzelný zvo-
neček, Lýsky, od 16 hod.
13. 12. Tvořivá dílna – andílek z papíru, 
Čekyně, od 16 hod.
20. 12. Tvořivá dílna – vánoční ozdo-
by, Henčlov, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   

Pondělí
3. 12. Jazyk a chuťové buňky – Olga 
Župková, v 10.15 hod.
3. 12. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
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10. 12. Od adventu po Vánoce – Mgr. 
Martina Krejčířová, Mgr. Emílie Šmí-
dová, v 10.15 hod.
17. 12. Rukodělná činnost: bag folding 
(skládání čajových sáčků), 
v 10.15 hod.

Úterý
4. 12. Vycházka směr Želatovice 
a hvězdárna. Sraz na zastávce v 
Kabelíkově ul. v 10.35 hod., provází 
Olga Župková. 
11. 12. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.20 hod. v centru 
SONUS. Kapacita je omezená na 
10 osob, nutné se přihlásit u M. Krej-
čířové, 777 729 521.

Středa
12. 12. Kavárna pro seniory: Od pra-
mene Labe do Bad Schandau na kole 
a kajaku podél řeky Ploučnice, vyprá-
ví Věra Polidorová, v 16 hod.

Čtvrtek
13. 12. Cvičení paměti – hodina plná 
her, v 10.15 hod.
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v po 
14:45–16:15 hod. Kurz začíná v pon-
dělí 21. 1., cena kurzu je 450 Kč. Kurzy 
probíhají v centru Sonus, přihlášky 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.
Cvičení pro seniory s lektorem 
od 9 do 10 hod.
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 
čtvrtek (lichý týden): cvičení se smo-
vey kruhy
čtvrtek (sudý týden): cvičení na 
balónech 
Internet pro seniory
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 

DUHA KLUB DLAŽKA
7. 12. Gerald Clark  rockový koncert, 
klub Teplo, ve 20 hod.
21. 12. Vyhodnocení roku aneb Před-
vánoční večírek, klub Dlažka, 
v 19 hod.
22. 12. Country Vánoce s Freďáky, 

klub Teplo, v 19 hod.
23. 12. vánoční šachový turnaj, klub 
Dlažka, v 10 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

3.–8. 12. Vánoční salon v Atlase 
– celotýdenní akce pro školy, školky 
a  veřejnost s ukázkami lidové tvoři-
vosti, viz str. 11
9. 12. Koncert Přerovského dětského 
sboru, husitský kostel, v 17 hod.
13. 12. Vánoční koncert v klubu Teplo, 
v 17.30 hod.
16. 12. Vystoupení taneční školy, 
tělovýchovy a Přerovského dětského 
sboru na Horním náměstí, v 10 hod.
20. 12. Vystoupení na náměstí TGM, 
v 16.30 hod.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26

5. 12. Andělské dopoledne, 9–12 hod.
10. 12. Přednáška porodní asistentky 
Evy Jaremejkové na téma Vývoj dítě-
te a péče o něj, od 9.30 hod.
19. 12. Vánoční návštěva domova pro 
seniory, sraz 9.15 hod.
Od 17. 12.–6. 1. RC Sluníčko zavřeno

DUHA KLUB RODINKA
15. 12. Andělská nadílka – veselý pís-
ničkový pořad s L. Dobešem, provádí 
Zimní král, zpívání s Elzou, Sněhurkou 
a Saxanou, vánoční jarmark, disco 
s andílky, zábavné tvoření, občerst-
vení, v 15 hod. v klubu Teplo, předpro-
dej do 14. 12. v Jasínce. 

JEDEN SVĚT
12. 12. Zázračné dítě internetu – pro-
mítání fi lmu z festivalu Jeden svět. 
Aaron Swartz už od dětství miloval 
počítače. Z geniálního programátora 
se postupně stal aktivista, který si 

začal uvědomovat, že technologie 
jsou dobrý sluha, ale snadno zneu-
žitelný pán. Aaron si v šestadvaceti 
letech vzal život. Kavárna Peťkafe 
(Jiráskova ulice), v 18 hod., zdarma.

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

2. 12. Kašpárkův boj s čerty                      
9., 16. 12. Červený kvíteček
Představení začínají vždy 
ve 14 a v 16 hod.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
1. 12. Bezkontaktní ženy – komedie 
v podání Divadelního spolku Tyl Dra-
hotuše, sokolovna, v 17 hod.

CESTOPISNÁ BESEDA
10. 12. Letem světem: Borneo – 
Malajsie, povídání Petra Doudy s pro-
mítáním fi lmů, sál loutkového divadla 
Sokola Přerov, v 17 hod.

KOMPONOVANÝ POŘAD
11. 12. Hymny a vlastenecké písně 
– k 100. výročí vzniku samostatného 
státu Čechů a Slováků, vede Zdeněk 
Kovalčík v kostele Církve českoslo-
venské husitské v Přerově, Havlíčko-
va 11, v 17 hod.

ADVENTNÍ KONCERTY
9. 12. Adventní koncert pěveckého 
dětského sboru Přerováček, v koste-
le Církve československé husitské 
v Přerově, Havlíčkova 11, v 17 hod.
14. 12. Tradiční vánoční koncert – 
27. ročník varhanního koncertu, 
zazní výběr děl ze skvostů evropské 
duchovní hudby, z děl J. Clarkeho, 
J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, 
G. Rosisiniho, A. Dvořáka, B. Martinů, 
G. Ness, G. F. Haendela. Účinkují: Vla-
dimír Roubal (varhany), Jana Koucká 
(soprán), Jan Verner (trubka), Karel 
Fingl (tympány). Kostel sv. Vavřince, 
v 19.30 hod. Předprodej vstupenek: 
Střední škola gastronomie a služeb, 
Šířava 7, nebo na místě.

ACADEMIC JAZZ BAND

8. 12. Předvánoční jazzový večer 
– hraje Academic Jazz Band, uvádí: 
Jaroslav Cedidla, stolová úprava, občer-
stvení zajištěno. Klub Teplo v 19 hod. 
Předprodej vstupenek v MIC, nám. TGM

MUSICA FIGURALIS

16. 12. Italské inspirace v hudbě na 
Moravě – koncert klasické hudby se 
uskuteční ve slavnostní síni přerov-
ského zámku v 16.30 hodin.

VOKÁL
17. 12. Vánoční koncert  – zazní sklad-
by barokních velikánů  J. S. Bacha, 
A. V. Michny z Otradovic, kostel Dlu-
honice, v 18 hod.
26. 12. Vánoční koncert – kostel sv. 
Vavřince, v 16 hod.

ENTUZIASTÉ
15. 12. Žeravice, úřadovna Na Návsi, 
v 16 hod.
16. 12. Prosenice, kostel sv. Jana Křti-
tele, v 17 hod. 
22. 12. Přerov, evangelický kostel, 
v 17 hod.
25. 12. Rokytnice, kostel sv. Jakuba, 
v 17 hod.

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

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

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–13 6 –7.30; 9–13 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15 – 21

Úterý 15-17; 18-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20 15-21 ženy 13-21

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –13
15–17; 18 – 21

6 – 7.30; 9 –13
15–16; 19 – 20 19-21 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 18-21 ženy 15-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 14; 15–19 15-21 muži 15-21

Sobota 10–20 10–20 11–12 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

sobota 1. 12. 10-11,30; 13-17;18.30-20 10-11,30; 13-17;18.30-20 10-11,30; 13-17;18.30-20 společná 10-20

sobota 8. 12. zavřeno společná 10-20

sobota 15. 12. 10-11,30; 13-17;18.30-20 10-11,30; 13-17;18.30-20 10-11,30; 13-17;18.30-20 společná 10-20

úterý 1. 1. zavřeno
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 12.  17:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, dabing od 12 let
1. 12.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
2. 12.  10:00 ČERTÍ BRKO
2. 12.  15:00 GRINCH 3D, dabing, přístupný
2. 12.  17:00 ZRODILA SE HVĚZDA, Biosenior, 
titulky, od 12 let
2. 12.  19:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
3. 12.  17:30 GRINCH, dabing, přístupný
3. 12.  20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY 3D, titulky, od 12 let
4. 12.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY, BABY 
BIO, titulky
4. 12.  17:00 SNOWFILM FEST 2018, titulky 
(180 min.)
4. 12.  20:30 JACK STAVÍ DŮM, titulky, 
od 18 let
5. 12.  18:00 CARAVAGGIO: DUŠE A KREV, 
Art fi lm, titulky
5. 12.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
6. 12.  10:00 PRVNÍ ČLOVĚK, Biosenior, titulky
6. 12. 17:30 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH
6. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE, titulky, od 
12 let
7. 12.  17:30 ZÁHADA SILVER LAKE, titulky, 
od 15 let
7. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE 3D, dabing, 
od 12 let
8. 12.  15:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-

DELWALDOVY ZLOČINY, dabing, od 12 let
8. 12.  17:30 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH
8. 12.  20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA, titulky, od 
15 let
9. 12.  17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, Biosenior
9. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE, dabing, od 
12 let
10. 12.  17:30 ZLATÝ PODRAZ, od 12 let
10. 12.  20:00 VE SPÁRECH ĎÁBLA, titulky, od 
15 let
11. 12.  17:30 SMRTELNÉ STROJE, titulky, od 
12 let
11. 12.  20:00 NA STOJÁKA V KINĚ, od 12 let
12. 12. 18:00 SVĚDKOVÉ PUTINOVI
12. 12.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
13. 12.  10:00 JOHNNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE, Biosenior, dabing
13. 12.  17:00 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, dabing, přístupný
13. 12.  20:00 AQUAMAN 3D, dabing, od 12 let
14. 12.  17:30 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY 3D, dabing
14. 12. 20:00 AQUAMAN, dabing, od 12 let
15. 12.  20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
16. 12.  17:30 AQUAMAN, titulky, od 12 let
16. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE 3D, dabing, 
od 12 let
17. 12.  17:30 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA 
V BESKYDECH
17. 12. 20:00 NA STOJÁKA V KINĚ, od 12 let
18. 12.  17:30 HOVORY S TGM, od 12 let

18. 12.  20:00 AQUAMAN 3D, dabing, od 12 let
19. 12.  17:30 ČERTÍ BRKO
19. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE, dabing, od 
12 let
20. 12.  17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ, 
dabing
20. 12.  20:00 BUMBLEBEE 3D, dabing
21. 12.  17:30 BUMBLEBEE, dabing
21. 12.  20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY 3D, dabing, od 12 let
22. 12.  17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ, dabing
22. 12.  20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
23. 12.  17:30 BUMBLEBEE, dabing
23. 12.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
24. 12. HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ, dabing
25. 12. 15:30 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
25. 12.  17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
25. 12.  20:00 ZRODILA SE HVĚZDA 
26. 12.  15:30 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY, dabing, od 12 let
26. 12.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
26. 12.  20:00 AQUAMAN 3D, dabing, od 12 let
27. 12.  15:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL 3D, dabing
27. 12.  17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ, titulky
27. 12.  20:00 TEN, KDO TĚ MILOVAL
28. 12.  10:00 GRINCH, dabing
28. 12. 15:00 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, 3D, dabing

28. 12.  17:30 BUMBLEBEE, dabing 
28. 12.  20:00 AQUAMAN, dabing, od 12 let
29. 12. 15:30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL, dabing
29. 12. 17:30 VÁNOCE A SPOL., dabing
29. 12.  20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY 3D, dabing, od 12 let
30. 12. 15:00 TOMAN, Biosenior, od 12 let
30. 12.  17:30 SPIDER - MAN: PARALELNÍ 
SVĚTY, dabing
30. 12.  20:00 SMRTELNÉ STROJE, dabing, od 
12 let
31. 12. 17:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let

BIJÁSEK
1. 12.  15:30 LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 
9. 12.  15:30 PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
15. 12.  15:30 VÁNOCE A SPOL.
16. 12.  15:30 ČERTÍ BRKO
22. 12.  15:30 MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČ-
NÍHO SVĚTLA A JINÉ PŘÍBĚHY
22. 12.  16:30 GORDON A PADDY 
23. 12.  15:30 GRINCH  
27. 12.  10:00 MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČ-
NÍHO SVĚTLA A JINÉ PŘÍBĚHY
30. 12. MARY POPPINS SE VRACÍ 

FILMOVÉ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
27. 12.  9:00 MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČ-
NÍHO SVĚTLA A JINÉ PŘÍBĚHY 
28. 12.  9:00 GRINCH

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Až do konce roku jsou v Galerii města 
Přerova k vidění obrazy přerovského 
rodáka Václava Baláta, který už dlou-
há léta žije v Mnichově. Jeho tema-
tické minisérie představují portréty 
slavných malířů, zátiší i krajinomalby 
z Přerova a také ukázky ilustrací 
s pravěkou tematikou, které zpra-
coval pro časopis Kosmos. Během 
adventu bude v galerii také doplňko-
vý prodej uměleckých děl s vánoční 
tematikou.

V Pasáži začíná od 5. prosince výstava Design v Meoptě, 
jež mapuje nejen počátky, ale celou historii průmyslového 
designu v tomto závodě až do současnosti. Meopta byla 
jedním z prvních průmyslových výrobců, kteří do procesu 
vývoje nových optických přístrojů zařadili vedle kon-
struktérů i průmyslové designéry. Další výstavou v Pasáži 
je >Stíhačka s jediným sestřelem <, která začíná také  
5. prosince a potrvá až do poloviny ledna. Psal se rok 1938, 
bylo 28. září, pět dní po vyhlášení mobilizace a dva dny 
před podpisem mnichovské dohody a k nebi vzlétl 
k prvnímu zkušebnímu letu první prototyp poslední čes-
koslovenské stíhačky. 

V galerii Eso mohou návštěvníci obdivovat nové 
obrazy grafi ka, malíře a ilustrátora Jiřího Slívy. 
Autor je vystudovaný ekonom a sociolog a od 
roku 1979 je karikaturistou a výtvarníkem. Jeho 
začátky mnozí pamatují z humoristického časo-
pisu Dikobraz. Slívův nadhled a inteligentní pohled 
na svět kolem nás vytváří v jeho grafi kách jemný 
gentlemanský humor. Jeho kresby jsou publiko-
vány také v prestižních novinách New York Times, 
Wall Street Journal, Stern, Die Welt, Le Monde 
a dalších.

Dokonale zvládnuté hrnčířské řemeslo 
českých a moravských keramiků je k vidění 
na Trafačce. Každý z nich přistupuje ke své 
ručně točené keramice jinak. Jihočech 
Jan Vítek dává přednost jednoduchosti 
a barevnosti, jeho konvice a hrnky při-
pomínají staré smalty. Denisa Hýsková 
má ráda veselou barevnost, její rozkvetlé 
hrnky rozdávají dobrou náladu. A keramika 
z napajedelské dílny Vyoralových je laděná 
do světle modré, na níž vyniknou motivy 
koček, pejsků a ptáčků.


