
Obnova městských lesů 
Lesníci začali vysazovat nové 
sazenice v kůrovcem zničených 
městských lesích. 
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Vánoční program na náměstí 
ožije už první adventní neděli

Juraj Aláč

Symbol přerovských vánočních 
svátků, tradiční vánoční strom, 
už nazdobený a umístěný na 
svém místě, zatím vyčkává, 
až se poprvé rozsvítí. Stane 
se tak první adventní neděli 
1. prosince. Slavnostní okamžik 
odstartuje program vánočních 
trhů, následovat budou 
vystoupení desítek skupin 
a souborů a vše završí oslavy 
silvestra a Nového roku.

Bezdomovci získali zázemí
Charita zřídila pro lidi bez domova 
denní centrum. Město jim na zimu 
půjčí zateplené tunely na přespání.
 STRANA 6

Zažijte Vánoce na zámku
Muzeum Komenského zavede 
návštěvníky do vánočně 
vyzdobených komnat šlechty. 
 STRANA 10

Dvanáct metrů vysoký smrk 
ztepilý technici nazdobili zcela 
novými prvky. „Smrk bude le-
tos oděn do zbrusu nového hávu 
– bude na něj navěšeno pade-
sát baněk stříbrné a zlaté barvy 
v lesku i matu, osvětlení má pak 
být kombinací studeného a tep-
lého světla,“ uvedl ředitel Kul-
turních a informačních služeb 
města Přerova Jaroslav Macíček. 
Náměstí zaplní dvanáct vesměs 
místních prodejců. „Už vloni si 
Přerované žádali, aby na trzích 
prodávali místní živnostníci a to-
hle přání jim bylo splněno. Osm 
stánků s jídlem a pitím bude ote-
vřeno od 1. prosince do 1. ledna 
vždy od deseti ráno do devíti ho-
din večer. Čtyři prodejci, nabíze-
jící vánoční zboží, budou mít ote-
vřeno od první adventní neděle 
do 23. prosince – a to vždy od 
deseti dopoledne do sedmi ve-
čer,“ nastínil ředitel Macíček. Vá-
noční atmosféru během měsíce 
dokreslí 56 představení v podání 
souborů, kapel, tanečníků, diva-
delníků i sportovců. 

Strom rozsvítí děti  
společně s primátorem 

Zahajovacím koncertem o ad-
ventní neděli v půl páté odpoled-
ne bude vystoupení přerovského 

souboru ADD Gospel, přes-
ně v pět hodin rozsvítí vánoční 
strom primátor Přerova s dětmi, 
které letos získaly ocenění Scho-
lar. Vzápětí se rozezní náměstím 
kapela Argema. Jak už je zvykem, 
ve stejný den se rozsvítí i dřevě-
ný betlém před Galerií na Hor-
ním náměstí, a to o půl šesté za 
doprovodu Věžní hudby. „Na Mi-
kuláše pak čeká na malé Přero-
vany nejen show s Duckbeatem, 
ale také ohňostroj nad náměstím, 
děti se mohou těšit i na vánoční 
dílničky v domě na adrese Masa-
rykovo náměstí 3, kde si mohou 
pod dohledem lektorů vyrobit 
v určených dnech drobné ozdo-
by či dárky. A kdo má rád histo-
rickou atmosféru, ten už by si teď 
měl zaškrtnout v kalendáři neděli 
15. prosince, protože právě v tento 
den se bude na Horním náměstí 
konat jarmark organizovaný sku-
pinami Markus M & Anima His-
torica,“ upřesnila mluvčí radnice 
Lenka Chalupová.

Na Štědrý den bude na pódiu 
před radnicí hrát od půl jedenác-
té kapela Re-Vox a z oken Měst-
ského domu následně zazní tóny 
Věžní hudby.

Na silvestra  
centrum ožije 

Oproti loňsku bude jiný silve-
strovský program. „Letos jsme se 
rozhodli po letech vrátit na ná-
městí život, protože tak si to Pře-
rované v mnoha diskuzích přáli. 
A tak se lidé mohou z otužilecké 
show v řece Bečvě přemístit na 
Masarykovo náměstí, kde v pět 
hodin odpoledne vypukne bohatý 
komponovaný program, zakonče-
ný půlnoční diskotékou spojenou 
s odpočítáváním posledních vte-
řin roku 2019,“ doplnil Macíček. 
Ohňostroj oslní nebe nad řekou 
na Nový rok od šesti hodin večer 
a tematicky bude věnován Janu 
Amosovi Komenskému, v příštím 
roce si totiž připomeneme 350 let 
od jeho úmrtí. 

Nazdobit přerovské ulice vá-
nočními ozdobami zabralo čtyřem 
pracovníkům Technických služeb 
města Přerova s vysokozdvižnými 
plošinami měsíc. Ještě před pově-
šením každý prvek zvlášť zkontro-
lovali v areálu technických služeb. 
V minulosti testovali před pově-
šením tradiční žárovky, tentokrát 
už šlo o úspornější LED osvětlení. 
„Během posledních dvou let došlo 
k opravám stávajících LED ozdob 
a k výměně veškerých žárovko-
vých instalací ozdob za provede-
ní LED, v letošním roce v celko-
vém rozsahu za přibližně 350 tisíc 
korun,“ upřesnil jednatel přerov-
ských technických služeb Bohu-
mír Střelec. Oproti loňsku pro-
šlo servisem více ozdob. „Zdobila 
se ulice Hranická, Velká Dlážka, 
Palackého včetně kruhových ob-
jezdů u mostu Míru, Komenské-
ho, Šířava, Blahoslavova, Mostní, 
Wilsonova, Jiráskova, Kratochví-
lova, Žerotínovo náměstí a nově 
horní část Hranické ulice, kde při-
bylo 12 kusů nových ozdob a dal-
ší dvě nové ozdoby jsou v Popovi-
cích,“ vyjmenoval ulice, které se 
mohou pochlubit vánočními prv-
ky, Střelec. Do nových ozdob tech-
nické služby investovaly 130 tisíc 
korun. Vánočně okrášlené město 
zůstane do začátku ledna.  fli

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ

Zastupitelé města se sejdou ke 
svému jednání v pondělí 9. prosin-
ce ve 14 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos mohou zá-
jemci sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu nebo 
na TV Přerov.

INFORMACE

Na silvestra je úřad  
pro občany uzavřen
V poslední den v roce – úterý 
31. prosince, bude magistrát pro 
úřední jednání uzavřen.

V Předmostí mají  
novou vánoční výzdobu

Město vyslyšelo přání obyvatel a poslední den roku bude ve znamení oslav. Silvestrovský oh-
ňostroj rozzáří nebe nad Bečvou po 18. hodině.  Foto | Bohumil Kratochvíl
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Výstavba nové hasičské stanice jde podle plánu
Na okraji Přerova roste nová hasičská zbrojnice za více než dvě stě 
milionů korun. Dělníci začali s výstavbou přesně před rokem a na 
dokončení mají ještě čtyři měsíce. Vše jde podle plánu, aktuálně 
stavbaři montují vrata do dvanácti garáží a kde je potřeba, instalují 
skleněné výplně.

Nová moderní stanice se ze-
lenou střechou a solárními pa-
nely vzniká poblíž výpadovky na 
Horní Moštěnici a s dobrým na-
pojením na budoucí dálnici D1. 
Rozhodlo i to, že pozemek měří 
dvanáct tisíc metrů čtverečních, 
pro porovnání, současná stanice 
na Šířavě stojí na pozemku vel-
kém tři tisíce metrů čtverečních. 
V novém komplexu tak budou mít 

profesionální hasiči vše, co potře-
bují. Třeba všechna auta pod jed-
nou střechou. 

„Hlavní výhodou bude vý-
jezdová garáž pro základní zá-
sahovou techniku. To je jeden 
z hlavních důvodů pořízení nové 
stanice. Doteď třeba nemůže-
me parkovat všechna naše auta 
v Přerově a máme je i na cent-
rálách v Olomouci nebo v Lip-
níku nad Bečvou. Těch základ-
ních vozů máme patnáct a tady 

Velitel přerovských profesionálních hasičů Miroslav Čoček na jednom z kontrolních dnů na 
staveništi. Komplex obchází pravidelně každý týden, aby se ujistil, že stavební práce pokračují 
podle plánu.  Foto | Monika Fleischmannová

Před budoucí přerovskou hasičskou stanicí denně pracují stavbaři. Dělníci po roční výstavbě 
začínají s instalací garážových dveří. Foto | Monika Fleischmannová

Lesníci začali s výsadbou nových stromů v městských lesích. Sází hlavně listnáče
Ani přerovským městským 

lesům se nevyhnula kůrovco-
vá kalamita. Za posledních pět 
let padly k zemi kvůli malému 
brouku lýkožroutu smrkovému 
v polesí Svrčov už stovky smrků.
Zatímco na některých místech 
lesníci dál kácí nemocné stromy, 
jinde už začínají s výsadbou no-
vých sazenic. Pětadvacet lidí bě-
hem listopadu jich stihlo vysadit 
na sto tisíc.

Původní smrky nahradí list-
naté dřeviny, které lépe snášejí 
sucho. „Listnaté druhy jsou mo-
mentálně vůči tomu extrémní-
mu klimatu odolnější. Listnáče 
třeba někdy i v srpnu, když je su-
cho, shodí listí, to jehličnany ne-
zvládnou,“ vysvětluje Vít Navrá-
til, který má na starost správu 
a údržbu lesního majetku města 
Přerova. Na holiny po těžbě chtě-
jí lesníci vysadit 44 tisíc javorů, 

o polovinu méně dubů a buků, 
mezi dalšími druhy listnatých 
dřevin jsou to ještě lípy a hab-
ry. Sehnat sazenice nebylo vůbec 
jednoduché, kvůli velkému zá-
jmu je jich nedostatek a školky je 

nestačí produkovat. „Už před půl 
rokem jsme oslovili několik škol-
kařů, abychom sazenice měli, 
odebíráme je například z Rýma-
řova nebo z Dlouhé Loučky. Zno-
vu zalesněno by během listopadu 

NOVÉ SAZENICE K VÝSADBĚ

Javor klen  44 tisíc kusů
Habr obecný  6 tisíc kusů
Dub zimní  25 tisíc kusů
Buk lesní  18 tisíc kusů
Lípa srdčitá  6 tisíc kusů

Kalamitní stav v  polesí Svrčov trvá od roku 2015. Na holých planinách by se časem mohly 
namísto stoletých smrků zazelenat listnáče – třeba javory, duby nebo buky. Sazenice nových 
stromů už jsou v zemi. Foto | Vít Navrátil

mělo být asi patnáct hektarů 
lesa. Nákup a zalesnění 99 tisíc 
sazenic bude město stát téměř 
jeden milion tři sta tisíc korun,“ 
objasnil Navrátil. Dříve v lesích 
kolem Přerova rostly i stoleté 
smrky, ty ale kůrovec sežral jako 
první. Teď umírají i ty nejmlad-
ší patnáctileté smrky, mezi nimi 
ale i borovice a modříny. „Když 
tyto stromy zůstanou stát samo-
statně, přijdou o své mikroklima 
a vyvrátí je vítr, nebo jsou osla-
bené a napadne je lýkožrout,“ do-
plnil Navrátil. ala

budeme mít dvanáct garážových 
stání a zbytek techniky bude při-
praven v zadní budově,“ vysvětlil 
výhody nové stanice ředitel pře-
rovských profesionálních hasičů 
Miroslav Čoček. Přímo nad ga-
rážemi budou mít hasiči své zá-
zemí, denní místnost, ložnici, ku-
chyňku, šatny a navíc i posilovnu 
a tělocvičnu pro sálové sporty. 
„Ten další stěžejní prvek, který je 
tady navíc a který rozšiřuje naši 
činnost, je sportoviště. Velkou 
část pozemku zabírá multifunkč-
ní hřiště a dvě stě metrů dlouhý 
běžecký ovál s cvičnou, pět met-
rů vysokou železobetonovou věží, 
a také lezecká stěna. Toto všechno 

nám na současné stanici chybí 
a neměli jsme tak možnost pro-
vádět přípravu v plném rozsahu,“ 
vyjmenovává přednosti nové sta-
nice Čoček. 

Termín stěhování se blíží
Dokončenou stavbu by si hasi-

či měli převzít příští rok v březnu, 
během měsíce by chtěli stihnout 
přemístit veškerou technologii 
a další potřebná zařízení. Se stá-
vajícím objektem má město dal-
ší plány. Je možné, že by se tam 
mohla přestěhovat městská po-
licie a také přerovští dobrovolní 
hasiči – rozhodnuto o tom ale za-
tím nebylo.
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Úsek D1 získal zásadní razítko
Stavba posledního úseku 
dálnice D1 mezi Říkovicemi 
a Přerovem dostala klíčové 
razítko. Olomoucký stavební 
úřad po rok a půl trvajícím 
projednávání povolil změnu 
územního rozhodnutí, informace 
visí na úřední desce od poloviny 
listopadu.

Juraj Aláč

Technické služby města Přerova jsou na zimu připraveny
Zima může začít, Technické 

služby města Přerova jsou při-
praveny. Ve skladu mají sto tun 
soli, když pochybí, dalších dvě 
stě tun může dodavatel okamži-
tě přivézt. Zástupci technických 
služeb počítají s tím, že může 
přijít sněhová kalamitní situace, 
jako například letos v lednu. Bě-
hem uplynulé zimy tak bylo na-
konec potřeba celkem 350 tun 
soli, což se samozřejmě odráží 
na nákladech za údržbu. „Od lis-
topadu do března se náklady na 
zimní údržbu podle vývoje po-
časí pohybují od 1,5 milionu do 
3 milionů korun,“ říká jednatel 
přerovských technických služeb 
Bohumír Střelec. S námrazou 
a se sněhem bude v přerovských 
ulicích bojovat třiadvacet strojů, 
na silnicích hlavně sypače a trak-
torové pluhy, na chodnících zase 
ruční kartáče, přičemž udržo-
vat budou na 100 kilometrů 
cest a 120 kilometrů chodníků. 

Nově budou pracovníci tech-
nických služeb odhrnovat sníh 
také z ulice U Strhance a u pe-
čovatelského domu v ulici Na 
Hrázi. Každoročně se musí pra-
covníci technických služeb při-
pravit na komplikace spojené se 
zimní údržbou. „Problematické 
jsou všechny staré a úzké chod-
níky, kde průjezdný šířkový pro-
fil narušuje umístěné dopravní 

značení, nebo veřejné osvětlení – 
například na Svépomoci. Případ-
ně se jedná o komunikace, kde 
brání průjezdu parkující vozidla 
a nemůžeme zde projet strojní 
údržbou,“ upřesnil Střelec. Ape-
luje tak především na řidiče, aby 
svá vozidla parkovali tak, aby ne-
bránila v případě vzniku náledí 
nebo spadu sněhu průjezdu tech-
niky.  fli

KRÁTCE

Obřadní síň  
má nový interiér
Dominantu obřadní síně pře-
rovské matriky, kterou dvacet 
let tvořil masivní dřevěný pult, 
už návštěvníci v  interiéru neu-
vidí. Nahradily ho kované stolky 
z  pískovaného skla od umělec-
kého kováře, které jsou vhod-
nější do historické budovy na 
Horním náměstí 10.

Kašnu na náměstí 
čeká renovace
Pískovcová kašna na Masary-
kově náměstí musí projít ruka-
ma restaurátora. Sedmnáct let 
starou kašnu zničil usazující se 
vodní kámen. Radnice za opra-
vy kašny a dlažby pod ní zapla-
tí 193 tisíc korun. Práce začnou 
příští rok a  hotovy budou do 
léta. 

Autobusové nádraží 
s novými tabulemi
Na nádraží začaly sloužit mo-
derní LED panely informující 
o odjezdech autobusů. Na pů-
vodní tabule si totiž cestující 
stěžovali, že při ostrém slunci 
nebyly údaje čitelné. 
Od příštího roku budou infor-
mační panely opatřeny i hlaso-
vým modulem pro zrakově po-
stižené.  fli

S  listopadem začala technickým službám zimní sezona, mají připravený posypový materiál 
i techniku.  Foto | město Přerov

Původně se územní řízení 
začalo v roce 2018 projednávat 
na stavebním úřadě přerovské-
ho magistrátu. Proti tomu se ale 
postavil spolek Děti Země a eko-
logická organizace Voda z Tet-
čic. Krajský úřad tehdy uznal 
námitku ekologů, že úředníci 
přerovského stavebního úřadu 
jsou v otázce dostavby dálnice 
podjatí. 

„Rozhodnutí o změně územ-
ního rozhodnutí jsme vyda-
li v úterý 19. listopadu. Pokud 
se proti němu nikdo neodvolá, 
nabude po třiceti dnech právní 
moci,“ uvedla vedoucí stavební-
ho odboru olomouckého magis-
trátu Eva Hyravá. 

Pokud by se nikdo neodvolal, 
mohlo by územní rozhodnutí za 
měsíc nabýt právní moci a Ředi-
telství silnic a dálnic bude moci 
zažádat o stavební povolení. 

„Město Přerov to vítá a dou-
fáme, že co nejdříve bude vydá-
no i stavební povolení a začne se 
ten poslední úsek stavět,“ řekl 
primátor Přerova Petr Měřín-
ský. Pozemky, které stály v cestě 
dostavby posledního jedenácti-
kilometrového úseku, už jsou té-
měř všechny vykoupeny. 

Trasa dálnice D1 v úseku Ří-
kovice–Přerov je součástí budo-
vané sítě dálnic České republiky, 
která tvoří základní dopravní 
kostru čtyřpruhových komuni-
kací. Trasa stavby navazuje na 
předchozí úsek dálnice u Říko-
vic, jižně od křížení se silnicí 

Břest–Horní Moštěnice. Na dal-
ší, už dokončený úsek dálnice, 
se napojí těsně před křížením 
trasy dálnice se stávající silnicí 
I/55 Kokory–Přerov.

DÁLNICE V ČÍSLECH

Délka: 10 100 m
Mosty na dálnici: 9
Mosty nad dálnicí: 3
Celková délka mostů: 1907 m
Mimoúrovňové křižovatky: 3 
Celková délka větví: 7 089 m
Protihlukové stěny: 5/ 4 099 m
Opěrné zdi: 3 v délce 408 m

Poslední plánovaný úsek dálnice D1 kolem Přerova naváže na novou část čtyřproudové ko-
munikace ve směru na Lipník. Ta začne řidičům sloužit už v polovině prosince. Foto | Juraj Aláč

Z očí do očí s primátorem  
Kdo se zajímá o dění v Přerově 

a chce vědět více o plánech a pro-
jektech, které se na příští rok při-
pravují, má opět možnost setkat 
se přímo s primátorem. V rám-
ci pravidelného setkávání vede-
ní města s občany, které nese ná-
zev Z očí do očí, se může veřejnost 
v pondělí 16. prosince od 16 hodin 
v Galerii na Horním náměstí zú-
častnit diskuse s primátorem. „Je 
to letošní čtvrté a zároveň posled-
ní setkání. Jsme připraveni lidem 
naslouchat, odpovídat na jejich 
dotazy i přijímat konstruktivní 
kritiku, která nás může posunout 
dál,“ řekl první muž přerovské 
radnice Petr Měřínský.  ala
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Bližší informace na www.vet-klin-prerov.cz

Ordinační doba: 
Po-Pá 9:00 -12:00 14:00 -18:00

So-Ne 9:00-12:00
(bez příplatku)

POHOTOVOST NONSTOP

richard.batka@seznam.cz

Odborná veterinární péče pro psy, kočky 
a drobné savce. Pohotovost non stop 24/7, RTG 
digitální, USG, laboratoř, operační sál, monitor 
životních funkcí, inhalační anestezie, možnost 

hospitalizace 24/7 atd.

INZERCE

Povinné čipování psů nařizuje od ledna zákon, 
lidé musí čipy pro psy zaplatit už ze svého
Každý pes musí mít elektronický čip, od nového roku to nařizuje 
novela zákona. V Přerově tuto povinnost posledních deset let 
upravovala městská vyhláška. Aby radnice majitele psů k jejich 
označování čipem motivovala, náklady do šesti set korun jim 
proplácela. Kvůli změně veterinárního zákona ale tato zaběhnutá 
vyhláška od ledna zaniká a vlastníci psů musí počítat s tím, že si 
zákrok u veterináře zaplatí sami.

Juraj Aláč

Pokuta až dvacet tisíc korun 
hrozí každému, kdo by svého 
psa mikročipem neoznačil. Po-
vinnost začne platit už zhruba 
za měsíc a někteří majitelé tuto 
povinnost nechávají na posled-
ní chvíli. 

pak do třiceti dnů ode dne, kdy 
se stal jeho majitelem,“ upřesni-
la mluvčí přerovského magistrá-
tu Lenka Chalupová. 

Počet psů v Přerově  
každoročně narůstá 

Před deseti lety, kdy městská 
vyhláška vešla v platnost, žilo ve 
městě téměř tři tisíce psů, dnes 
je jich skoro o tisícovku více. Ži-
votnost čipu se odhaduje na pět-
advacet let. Jde o přibližně mili-
metr široké a centimetr dlouhé 
miniaturizované zařízení, které 
je naprogramováno čitelným kó-
dem, ten je jedinečný a neopako-
vatelný. Výhod je hned několik. 
Zaběhnutý pes se snadněji vrá-
tí k jeho majiteli, ten se zjistí bě-
hem chvilky díky čtečce. 

„Ročně odchytíme oko-
lo 140 psů, někdy je to i patnáct 
psů za měsíc,“ říká ošetřovatel-
ka z přerovského útulku Moni-
ka Chromčíková a potvrzuje, 

že najít jejich majitele, když pes 
nemá čip, je leckdy oříšek. 

Vlastník psa se najde rychleji 
i v případě, když pes někoho po-
kouše. Čipování by mohlo zasta-
vit i nelegální množírny. Policisté 

i veterinární kontrola lehce od-
halí, komu feny v množině pa-
tří a nebude tak snadné odvolat 
se například na hlídání psů zná-
mým, což je doposud nejběžnější 
výmluva množitelů. 

Většina majitelů má v Přerově už svoje psy opatřeny čipem. Pokud psům ještě čip chybí, mají 
jejich majitelé už jen několik dnů na jeho aplikaci. V opačném případě jim hrozí pokuta až 
dvacet tisíc korun.  Foto | Juraj Aláč

Jana Slivku, předsedu Komise pro majetkové záležitosti 
Co je hlavním posláním 
majetkové komise?

Hlavním úkolem 
naší komise je, stejně 
jako u ostatních ko-
misí, být poradním 
orgánem Rady měs-
ta Přerova, v našem 
případě ve věcech tý-
kajících se nakládání 
s majetkem statutár-
ního města Přerova. 

Projednáváme tedy napří-
klad různé žádosti ohledně ma-
jetkoprávních dispozic, spo-
lupracujeme na hodnocení 
nabídek do výběrových řízení 
týkajících se majetkoprávních 
vztahů, projednáváme žádos-
ti o uzavření nájemních smluv 
k obecním bytům obsazovaných 
formou výběrového řízení nebo 
spolupracujeme na připomín-
kování vnitřních předpisů a při 

projednávání strategických do-
kumentů v oblasti hospodaření 

s obecními byty ob-
sazovaných formou 
výběrového řízení. 
Rovněž předkládáme 
Radě města Přerova 
různé podněty k ře-
šení problémů v této 
oblasti a plníme dal-
ší úkoly, jimiž naši ko-
misi rada pověří. 

Čím se aktuálně zabýváte?
V nejbližší době bude v naší 

komisi projednávána důleži-
tá předloha, která má řešit pro-
dej nepotřebného majetku měs-
ta Přerova, jehož seznam nyní 
zpracovává odbor správy majet-
ku a komunálních služeb. 

Jedná se o budovy a pozem-
ky, pro které nemá město žád-
né využití. Konečné rozhodnutí 

OTÁZKA PRO...

ohledně vlastního prodeje to-
hoto zbytného majetku již pak 
bude v kompetenci Zastupitel-
stva města Přerova. V současné 
době naše komise řeší také na-
příklad vyhlášení výběrových 

řízení na nájem nebytových 
prostor v majetku města na 
Palackého 1 (bývalá prodejna 
textilu), Kozlovská 4 (bývalá 
prodejna papírnictví) nebo Bu-
dovatelů 3.  ala

3 683 psů má Přerov  
ve své evidenci

„Aktuálně má město Přerov 
ve své evidenci 3 683 psů, z nich 
je 3 490 označeno mikročipem, 
74 psů má tetování, u 44 psů je 
doloženo potvrzením veterinár-
ního lékaře, že psa nedoporučuje 
čipovat – a 75 psů zatím označeno 
není. Každý chovatel je povinen 
nechat označit psa čipem či teto-
váním nejpozději do jeho sedmi 
měsíců. V případě staršího psa 

3 490 označeno  
mikročipem
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Juraj Aláč
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Archeologům se podařilo odkrýt tajemství 
farního nádvoří u kostela svatého Vavřince
Mariánský groš z 16. století nebo 
o století mladší grešle z doby 
vlády císaře Leopolda I. Právě 
mince patří k nejzajímavějším 
nálezům na dvoře fary 
u kostela svatého Vavřince. Dva 
měsíce tam tým přerovských 
archeologů prozkoumával okolí. 
Vůbec poprvé měli archeologové 
možnost bádat v této historické 
části města.

Na dvoře kostela svatého 
Vavřince vznikne retenční ná-
drž na zadržování dešťové vody, 
ještě předtím, než se do díla pus-
tí dělníci, museli zahradu pro-
zkoumat přerovští archeologo-
vé. Ti tušili, že budou-li hledat 
hlouběji v zemi, najdou dřívější 
sídliště z přelo-
mu 8. a 9. stole-
tí, a to se potvr-
dilo. Důkazem 
jsou nalezené 
zlomky hrn-
ce datované do 
raného stře-
dověku. Dal-
ší vykopávky odhalily kuchyň-
skou keramiku z 16. století. „Tyto 
kamnové kachle byly nejčastěji 
zdobeny tapetovým vzorem tvo-
řeným srdčitou mřížkou s akanty 

a rozetami v jednotlivých polích. 
Za zcela unikátní reliéf dochova-
ný zčásti na čelní vyhřívací stěně 
jednoho z nalezených kachlů lze 
považovat motiv mužské posta-
vy v dobovém oděvu, který pře-
kvapuje mimořádně propracova-
nými detaily,“ popsal podrobněji 
jeden z objevů přerovský archeo-
log Zdeněk Schenk. Díky detek-
toru kovu objevili archeologové 
i soubor mincí. „Nejstarší minci 
představuje mariánský groš, je-
hož název pochází od vyobraze-
ní Panny Marie a opisu: Maria 
Mater Cristi. Byl ražen v letech 
1550–1554 v mincovně hanzov-
ního města Einbeck v Dolním 
Sasku. Z roku 1670 pochází gre-
šle ze slezského knížectví Leh-
nice – Břeh. Z doby vlády císaře 
Leopolda I. jsou v kolekci zastou-

peny tři min-
ce. Jde o krej-
car z městské 
m i n c o v n y 
v Kostnici, gre-
šli z roku 1664 
a drobný fenik 
z roku 1673 ra-
žený v Grazu,“ 

dodává Schenk. V okolí kostela 
se badatelům podařilo najít dva 
barokní mosazné křížky. První 
z nich pochází z jihu Španělska. 
„Byla mu přisuzována zázračná 

moc, která měla svého nositele 
ochránit zejména před nemoce-
mi, uhranutím či bouřkou,“ do-
dává Schenk. Nalezené křížky 
budou nakonzervovány a spo-
lečně s dalšími nálezy uloženy 
v archeologické sbírce Muzea 

Nádvoří přerovského kostela svatého Vavřince dva měsíce prozkoumávali archeologové. Ob-
jevili několik historických mincí a také dva mosazné barokní křížky.  Foto | 2x Zdeněk Schenk

Komenského v Přerově. Dosud 
archeologicky neprozkoumaná 
zůstává větší část plochy Hor-
ního náměstí, ale ta není v sou-
časné době zasažena stavební 
činností. Její průzkum čeká na 
příští generace. 
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ANKETA

Klára  
Vacková 

Každý rok 
posílám pení-
ze na nějakou 
nadaci, přispí-
vám na rakovi-
nu koupí kytičky a dávám taky 
oblečení. 

Přispíváte na charitu 
nebo nějak jinak 
pomáháte potřebným?

Regina 
Lošťáková 

Mám dvě or-
ganizace, kte-
rým pravidelně 
přispívám něja-
kou tu korunu 
prostřednictvím šeků, které 
mi poštou chodí domů.

Josef  
Miller 
Nepřispívám 
na nic, dříve jo, 
když jsem ještě 
chodil do práce. 
Teď ale žijeme 
doma tři, z důchodu už mi 
na příspěvky cizím nezbývá. 

Monika  
Staňková 

Pravidelně 
přispívám v su-
permarketu, 
když nakupuji 
a v jedné z dro-
gerií. Myslím, že při kou-
pi jejich časopisu jde asi 
deset korun na charitu.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Oldřich 
Zapletal 
Dříve jsem kou-
pil občas něco 
a přispěl, třeba 
na rakovinu tou 
žlutou kytič-
ku, ale teď už jsem v důchodě, 
takže teď už ne. 

Charita Přerov otevřela nové 
nízkoprahové centrum Lorenc
Od listopadu funguje v Přerově 
nové zázemí pro lidi bez 
domova. V prostorách, ve 
kterých dříve sídlila oblastní 
pobočka Českého červeného 
kříže, jej provozuje přerovská 
Charita. Pomoc lidem budou 
pracovníci centra Lorenc 
poskytovat ambulantně.

Juraj Aláč

Pracovníci centra předpoklá-
dají, že by do něj mohlo dochá-
zet okolo třiceti lidí v nouzi. Pod-
mínkou přitom není, aby měli 
trvalé bydliště přímo v Přerově. 
„Pomáháme jim se základní péčí, 
aby tady měli podmínky pro 
stravu, hygienu, obstaráváme 
běžné záležitosti, jako je pomoc 
s úřady, s hledáním zaměstnání 
a bydlení, možná kontakt s rodi-
nou, když si to budou přát,“ říká 
vedoucí denního centra Adéla 
Trumberová. Lidé bez přístřeší 
se tak tady budou moci okoupat 
a vyprat si oblečení, případně si 
vybrat nové ošacení z charitního 
šatníku.

Budova prošla rekonstrukcí, 
přispělo i město

Celý prostor před znovuote-
vřením prošel rozsáhlou rekon-
strukcí, za kterou charita zapla-
tila přes dvě stě tisíc korun. Nové 

jsou elektrické rozvody, topení, 
kuchyňské kouty, sprcha, zácho-
dy. „Prostory jsme přizpůsobili 
našim potřebám, co se práce s kli-
enty týče, nejdůležitější je kon-
taktní místnost, kde budeme ře-
šit jednotlivé případy,“ dodala 
Trumberová. Do konce roku hra-
dí náklady spojené s provozová-
ním centra přerovský magistrát. 
„Město poskytlo Charitě Přerov 
individuální dotaci ve výši dvě 
stě padesát tisíc korun na roz-
jezd sociální služby a od prvního 
ledna se denní centrum podařilo 
zařadit do sítě sociálních služeb 

Olomouckého kraje, což zname-
ná, že Charita dosáhne na dotaci 
z Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Hlavní zdroj financování 
bude tedy tato dotace,“ objasnila 
zdroj financování střediska Lo-
renc Romana Pospíšilová, vedou-
cí odboru sociálních věcí a škol-
ství. Denní centrum je v pracovní 
dny otevřeno od 8 do 15 hodin, 
v pondělí a ve středu do 16. Dva-
krát týdně, v úterý a ve čtvrtek, 
docházejí sociální pracovníci za 
klienty přímo do terénu. Snahou 
centra je vrátit lidi v nouzi do nor-
málního života. 

Původní prostory sedárny U  Bečvy přerovská charita kompletně opravila. Součástí nového 
nízkoprahového centra Lorenc zůstala původní sedárna, na kterou jsou už lidé zvyklí. Při zahá-
jení požehnal centru biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.  Foto | Juraj Aláč

Přerov bude půjčovat dvacet iglú pro lidi bez střechy nad hlavou
Přerovští bezdomovci, kte-

ří nemají v tuhých mrazech kde 
přespat, mohou využít nová 
iglú. Magistrát jich pořídil hned 
dvacet, osmnáct z nich jsou pro 
jednotlivce, dva pro páry. 

V současné době žije v Pře-
rově šestadvacet bezdomovců, 
z toho dvaadvacet mužů a čtyři 
ženy. Většina z nich žije venku 
na ulici přes pět let. Nejhorší ob-
dobím v roce jsou pro ně zimy, 
kdy teploty klesají hluboko pod 
nulu a lidem bez domova hrozí 
smrt umrznutím. Za útočiště ve 
tvaru iglú, které může zachránit 
i životy, magistrát zaplatil dva-
cet tisíc korun. Částka zahrnu-
je také nákup stroje na čištění 
a dezinfekčních prostředků. Pří-
střešek připomíná malý tunel 
dlouhý dva metry, je vyrobený 
z polyetylenové pěny a hliníkové 

fólie, je nehořlavý a skládací. 
Obydlí se vyhřívá lidským tep-
lem a teplota uvnitř je až o osm-
náct stupňů Celsia vyšší opro-
ti venkovní teplotě. Zevnitř je 
iglú potaženo metalizovanou fó-
lií, která chrání například před 
zbytky z cigaret. Dveře je zevnitř 
možné zavřít suchým zipem. 

„Lidem, kteří si iglú vypůj-
čí, pomůžeme s transportem na 
místo, iglú je složené, my jej po-
můžeme sestavit. Stavět se bude 
na odlehlých místech, občané se 
nemusí obávat konfliktů s umís-
těním, nepředpokládáme nut-
nost zásahu policie,“ objasnila 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství Romana Pospíšilová 
a dodala, že po celou dobu zim-
ního období budou sociální pra-
covníci vypůjčená iglú pravidel-
ně monitorovat. 

Jedno z  dvaceti iglú, které Přerov zakoupil 
pro lidi žijící na ulici. Snaží se tak ochránit ty, 
kteří v zimním období a ve velkých mrazech 
nemají střechu nad hlavou a hrozí jim omrz-
liny.  Foto | město Přerov

Zdeněk 
Holáň

Ano, na cha-
ritu přispívám, 
vyřazuji staré 
oblečení a vo-
zím ho do bílého 
kontejneru, někdy si koupím 
i adventní věnec, který vyrábějí 
rodiče onkologicky nemocných 
dětí, jednou jsem poslal peníze 
i na konto Bariéry.   fli
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Budova magistrátu v Bratrské 
ulici bude šest týdnů bez výtahu

Ve čtvrtek 21. listopadu se ko-
naly vzpomínkové akce na přerov-
ském městském hřbitově, ve firmě 
Meopta, u památníku v Troub-
kách, Rokytnici a v Olomouci – 
Neředíně. Zástupci města, ar-
mády, Svazu letců i pamětníci si 
připomínali největší leteckou bi-
tvu nad Moravou i rozsáhlé bom-
bardování Přerova před sedmde-
sáti pěti lety.

Letecká bitva nad našim úze-
mím se strhla 17. prosince 1944 
a proti sobě ve vzduchu bojova-
la americká 15. letecká armáda 
a německá Luftwaffe. Američa-
né letěli bombardovat rafinerie 
v Horním Slezsku, nad Hanou 
je ale dostihli němečtí stíha-
či. V obrovské bitvě byly ztráty 
na obou stranách a z nebe spad-
lo asi sedm desítek letadel, dal-
ší poškozené stroje pak přistály 

Před 75 lety se nad Přerovem
odehrála letecká bitva

Hasiči převzali medaile za věrnou službu
Šestatřicet profesionálních 
hasičů obdrželo státní medaili Za 
věrnost II. a III. stupně a medaili 
Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje. Ocenění si 
převzali ti, kteří u sboru slouží 
deset a dvacet let ve slavnostní 
zámecké síni.

Juraj Aláč

Z přerovského hasičské-
ho sboru získalo medaili devět 
mužů. Mezi nimi Jan Bezslezi-
na, který u sboru slouží šestnáct 
let a zkušenosti má i ze zásahu za 
hranicemi regionu. „Nejsilnějším 

zážitkem mé profesní kariéry byl 
požár v Chropyni. Tehdy tam ho-
řely čtyři budovy, svým rozsa-
hem to byl velmi náročný zásah, 
největší, který jsem zažil,“ vzpo-
míná na své zážitky Jan Bezslezi-
na. Na stanici v Přerově patří do 
takzvané lezecké skupiny a říká, 
že být hasičem je nyní daleko ná-
ročnější než dříve: „Máme na-
štěstí mnohem lepší vozový park. 

Když jsem nastoupil, byla tady 
stará auta Liaz, zlepšila se tech-
nika, zázemí je nesrovnatelné za 
těch šestnáct let. Naše lezecká 
skupina ale vyžaduje daleko větší 
odbornost a dovednosti,“ vyjme-
novává Bezslezina. Součástí slav-
nostního ceremoniálu bylo i slo-
žení slibu nováčků sboru – ten 
přerovský doplnili Radek Tom-
čík a Stanislav Jemelík. 

Na přerovském zámku proběhlo předávání věrnostních medailí hasičům z Olomouckého kraje. Devět ocenění si převzali hasiči z přerovského 
územního odboru.   Foto | Miroslav Čoček

OCENĚNÍ HASIČI

Marek Zamazal, Petr Ševčík, 
Radovan Koutný, Zdeněk 
Suchánek – za 20 let služby
Petr Skařupa, Jan Bezslezina, 
Pavel Lanšperk, Radek Klanica 
– za 10 let služby
Martin Plšek – medaile HZS 
OLK za skvělou sportovní 
reprezentaci

V pětipodlažní budově přerov-
ského magistrátu v ulici Bratr-
ská 34 je od pondělí 25. listopa-
du na šest týdnů přerušen provoz 
výtahu. Kvůli špatnému technic-
kému stavu jej technici demon-
tují a vymění za nový. Lidé, kteří 
zamíří na úřad, třeba aby se sešli 
s úředníky z odboru rozvoje, eko-
nomiky nebo stavebního úřadu, 
musí počítat s tím, že se do vyš-
ších pater výtahem nedostanou. 
Mimo provoz zůstane výtah až do 
6. ledna příštího roku. Občané, 
kteří potřebují vyřešit své záleži-
tosti s úředníky ve vyšších patrech 
a mají problém s chůzí po scho-
dech, se mohou obrátit na pracov-
níky recepce. Po ohlášení návště-
vy úřednici sejdou dolů a budou 
jim nápomocni. „Budova je pěti-
podlažní, takže počítáme i s tou-
to eventualitou. Samozřejmě, že 

konzultovat mohou občané svo-
je záležitosti i po telefonu, vědí-li. 
Pokud je nutná osobní návštěva, 
vyjdou jim úředníci vstříc, a to ni-
koliv pouze obrazně,“ sdělil tajem-
ník přerovského magistrátu Petr 
Mlčoch. Stávající výtah funguje 
v budově už od roku 1997 a podle 
odborníků je kvůli extrémní vytí-
ženosti na hranici životnosti, jeho 
výměna je tak nezbytná. Za re-
konstrukci město zaplatí 960 tisíc 
korun.  ala

v Polsku, na Slovensku, v Maďar-
sku i Jugoslávii. 

V rámci vzpomínkové akce 
bylo zmíněno i bombardování 
Přerova 20. listopadu 1944. Ame-
ričané tehdy chtěli bombardovat 
železniční uzel a zbrojní továrnu, 
bomby ale spadly do lesa Žebrač-
ka a zasáhly obydlené oblasti. Při 
bombardování zemřelo třináct 
lidí, desítky dalších byly těžce zra-
něny, 17 domů bylo těžce poškoze-
ných, dalších více než 170 domů 
poničila tlaková vlna.  ala

Jan Bezslezina Foto | Miroslav Čoček
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Látkové panenky putovaly za hospitalizovanými dětmi 
Obyvatelé domova pro seniory 
ušili 150 látkových panenek pro 
děti z přerovské nemocnice. 
Vytvářeli je průběžně celý rok, 
aby je dětským pacientům 
předali teď před Vánoci. 
Takzvané Kiwanis panenky 
pomáhají malým nemocným 
překonat jejich bolesti a trápení. 
Pomůckou mohou být i pro 
lékaře, kteří na nich mohou 
názorně ukázat, kde se bude 
vyšetřovat nebo operovat.

Monika Fleischmannová

Přerovští senioři spolupracu-
jí s prostějovským Kiwanis klu-
bem třetím rokem, za tu dobu 
vyrobili už přes 600 panenek. 
Některé putovaly na dětské oddě-
lení do prostějovské nemocnice, 
některé do té přerovské. Panen-
ka je nastřižená z bílého plátna, 
senioři ji sešijí, vycpou ji vatelí-
nem a přišijí k ní registrovanou 
ochrannou známku. Děti si mo-
hou panenku pomalovat podle 
své fantazie, stává se jejich pří-
telem, který je provází po celou 

dobu léčby, rehabilituje s nimi, 
doprovází je k operačnímu sálu 
a také je s nimi ve chvíli obav 
a osamění. Po ukončení hospita-
lizace si děti mohou panenku od-
nést domů. „Do výroby se zapoji-
lo deset našich klientů, na výrobě 

V Přerově je pět nových autobusových 
zastávek, šestá vznikne příští rok

Vybudovat nové zastávky 
nebo opravit ty stávající, přede-
vším proto, aby byly bezpečněj-
ší. Cíl, který si pro letošní rok 
stanovila radnice. To se poved-
lo, na pěti místech mohou lidé 
pohodlněji nastupovat do auto-
busových spojů.

Rušné zastávky jsou ty v uli-
ci Kopaniny pod přerovským 
krytým bazénem. Zatímco jed-
na z nich tu měla své trvalé mís-
to, ta druhá – protilehlá – byla 
jen dočasná. Teď mají obě nový 
záliv ze žulových kostek a dláž-
děné nástupiště. Jejich stavba 
radnici vyšla na více než milion 
a půl korun. „Obě zastávky byly 
dokončeny 4. listopadu, sice ješ-
tě čekáme na kolaudaci, lidé je 
už ale využívají, jinak to nejde,“ 
řekla Irena Šikulová z přerov-
ského magistrátu. 

Hotova je také zastávka 
v Lýskách, tu dělníci dokonči-
li v říjnu za téměř půl milionu 
korun. Lidé z Lýsek sice mají 
od letošního roku novou auto-
busovou točnu, jenže bezpeč-
ná zastávka přímo v obci dosud 
chyběla. Díky ní teď už místní 

nemusí přebíhat frekventova-
nou silnici. Upravilo se přede-
vším nástupiště, nástupní hrana 
se zvýšila o dvacet centimetrů, 
před deštěm nebo větrem se mo-
hou lidé ukrýt pod nový zastáv-
kový přístřešek. „Větší staveb-
ní úpravy si vyžádala zastávka 
v ulici Kabelíkova, úplně nová je 
zastávka v ulici Palackého, obě 
už lidem úspěšně slouží. Kromě 
toho mohu zmínit už vloni zko-
laudovanou novou autobuso-
vou zastávku ve Sportovní ulici 
v Předmostí, která stála necelý 
milion korun,“ vyjmenovala Ši-
kulová. Ovšem tím práce dělní-
ků nekončí, hned na jaře se pustí 
do výstavby další zastávky, ten-
tokrát v ulici Brabansko.  ala

Ul. Kabelíkova 1, 297 mil. Kč

Ul. Palackého 1,950 mil. Kč

Ul. Kopaniny 
(před bazénem) 949 tisíc Kč

Ul. Kopaniny 
(naproti bazénu) 728 tisíc Kč

V Lýskách 463 tisíc Kč

Deset klientů domova, kteří se zapojili do výroby panenek, dostali při slavnostním předávání kytičku. Dárky pro děti hospitalizované v přerov-
ské nemocnici vyráběli v průběhu celého roku podle nálady a chuti.  Foto | Sociální služby města Přerova

se podílejí nejen ženy, ale i muži, 
ohromně je to baví. Je to pro ně 
srdeční záležitost, že to dělají pro 
ty nejmenší, které trápí nemoci 
nebo je čeká nějaká operace. Naši 
klienti do toho dávají kus sebe,“ 
řekla ředitelka Sociálních služeb 

města Přerova Jana Žouželko-
vá. Hotové panenky jejich autoři 
sami dětem v nemocnici předáva-
jí, letos vedení přerovské nemoc-
nice v čele s primářem a vrchní 
sestrou z dětského oddělení zaví-
talo přímo do domova. 
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BAČA
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 Gen. Fajtla,  
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Kauflandu 

www.vanocnistromkybaca.cz
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Peníze z pokladničky použije Most k životu 
k nákupu pomůcek a materiálů pro tvoření 
Přerovské Sdružení MOST K ŽIVOTU se už jednadvacet let stará 
o integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Osm 
handicapovaných klientů může díky sdružení pracovat v chráněné 
dílně. Tam tvoří výrobky z keramiky nebo se věnují šití či pletení 
košíků. Někteří zaměstnanci pracují v chráněné dílně už od jejího 
založení. Na chráněnou dílnu přispívá Úřad práce Přerov, se kterým 
má sdružení uzavřenou smlouvu o vytvoření chráněných pracovních 
míst.

Kromě toho nezisková orga-
nizace nabízí dvě registrované 
sociální služby – sociálně tera-
peutickou dílnu a sociální reha-
bilitaci, které jsou poskytová-
ny uživatelům zdarma, neboť se 
jedná o služby sociální prevence. 

„V sociálně terapeutické díl-
ně se klienti společně věnují tře-
ba přípravě jídel, aby byli schop-
ni zvládnout nachystat například 
pomazánky, upéct si moučník, 
uvařit si základní teplé jídlo. Tré-
nují i chození na nákupy, aby se 
dokázali zorientovat v obcho-
dě a manipulovat s penězi. So-
ciální rehabilitace je služba so-
ciální prevence, ve které rovněž 

pracujeme se zdravotně postiže-
nými osobami individuálně i ko-
lektivně v JOB klubu. Každoroč-
ně se alespoň deseti zdravotně 
postiženým osobám podaří na-
lézt pracovní místo,“ vysvětluje 
zástupkyně organizace Dagmar 
Plšková.

Sdružení nežije pouze z dotací, 
snaží se být soběstačné

Sociální služby jsou financo-
vány na základě dotací Olomouc-
kého kraje a na jejich činnost při-
spívá i statutární město Přerov. 
Vzhledem ke stále se zvyšují-
cím provozním nákladům Sdru-
žení MOST K ŽIVOTU získává 

peníze i z prodeje vlastních vý-
robků. Návštěvníci vánočních 
trhů, kteří by chtěli sdružení při-
spět jakoukoliv finanční částkou, 
to mohou udělat díky speciální 
kasičce. Ta bude instalována pod 

vánočním stromem na centrál-
ním náměstí. Ze sbírky by sdru-
žení rádo nakoupilo pracovní po-
můcky pro zdravotně postižené 
a také různé materiály, se který-
mi mohou dál pracovat.  fli

Každoročně má sdružení stánek také během vánočních trhů na náměstí T.G. Masaryka. I letos 
si tam lidé mohou koupit jejich výrobky, například z keramiky nebo šité výrobky pro domác-
nost – a podpořit tak činnost organizace.  Foto | MOST K ŽIVOTU, Z.S.

Přerovský útulek rozjíždí virtuální adopci
Přerovský útulek pro zatoula-

ná zvířata plánuje během prosin-
ce spustit virtuální adopci. Lidé, 
kteří z nějakého důvodu nemohou 
mít doma psa nebo kočku a při-
tom by rádi pomáhali opuštěným 
zvířatům, si mohou některé z nich 
osvojit online.

V přerovském útulku je dva-
cet psů a stejný počet koček. Na 
dálku, přes internetové stránky 
útulku, si lidé budou moci vybrat 
zvíře, kterému by chtěli pomá-
hat. Záležet bude jen na nich, jak 
vysokou částkou jej budou pod-
porovat a jak často. „Například 
Beka je devítiletá kříženka ně-
meckého ovčáka, starší fenečka, 
která je náladová a má ráda svůj 
klid. Není vhodná k jiným psům 
a malým dětem. Pobyt v útulku jí 
bohužel psychicky nesvědčí, a to 
se projevuje i na její fyzické kon-
dici. Díky virtuální adopci by se 
Bece mohly kupovat kvalitní ma-
sové konzervy, protože to je jedi-
né, co pořádně žere, a také kva-
litní granule, kromě toho už také 
užívá kloubní výživu,“ říká ošet-
řovatelka Monika Chromčíková. 
Specialisté v těchto dnech fini-
šují s přípravami webových strá-
nek, probíhá focení všech zvířat 

v útulku. Online adopce by tak 
ještě do konce roku mohla začít 
fungovat. 

Útulek se připravuje  
na zimu, přijímá deky 

Kromě starostí s rozjetím no-
vého nápadu má teď útulek spous-
tu práce s přípravami na mrazi-
vé zimní počasí. „Granulí pro psy 
a kočky máme aktuálně dostatek, 
to, po čem hodně toužíme, jsou 
kamínky do suchých kočičích zá-
chodů. Kromě toho by se nám ho-
dily také staré ručníky, vyřaze-
ná prostěradla a deky, abychom 
psům mohli v mrazech přilepšit,“ 
prosí o pomoc veřejnost Monika 
Chromčíková. Menší rasy během 
chladných nocí přespávají uvnitř 
útulku, kde jsou vytápěné podla-
hy, ostatní psi zůstávají v kotcích. 
Boudy sice mají zateplené, ale tep-
lých dek není nikdy dost. „Bohužel 
máme i takové psy, kteří v kotcích 
nemají nic, koušou slámu i deku, 
přesto se snažíme jim kotce co 
nejvíce vystlat,“ říká Chromčíko-
vá. Lidé mohou s věcmi, které by 
chtěli přerovskému útulku daro-
vat, přicházet v pondělí, ve středu 
nebo v pátek dopoledne, nejlépe 
po telefonické domluvě. ala
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Vánoce na zámku zaplní tři výstavní sály
Jednou z nejnavštěvovanějších akcí na konci roku jsou Vánoce 
na zámku. Akce proběhne letos už po šesté, a tradičně odstartuje 
první adventní neděli 1. prosince od 18 hodin v Muzeu Komenského 
v Přerově. Tentokrát bude výstava věnovaná zdejší šlechtě. Už při 
samotném vstupu do muzea návštěvníci vnímají renesanční podobu 
přerovského zámku a spojují si jej především s rodem Pernštejnů, 
Žerotínů a Magnisů. 

Juraj Aláč

Letošní vánoční výstava bude 
svým rozsahem ojedinělá, neboť 
je pořádána ve třech výstavních 
sálech druhého patra přerovské-
ho muzea. Jejím cílem je navo-
dit atmosféru vánočních svátků 
v období vlády šlechty. 

„Návštěvníci výstavy budou 
moci shlédnout slavnostně vy- 
zdobené zámecké interiéry s vá-
nočními stromky a stoly prostře-
nými ke svátečnímu hodování 
tak, jako by se vznešení obyva-
telé přerovského zámku na chví-
li vzdálili. Navíc budou moci 
nahlédnout i do zákulisí vánoč-
ních příprav, a to do zámecké 
kuchyně,“ uvedla jedna ze spo-
luautorek výstavy Šárka Kráko-
rová Pajůrková. Právě zámec-
ká kuchyně byla hlavní provozní 
místností každého šlechtického 
sídla. Na výstavě tak budou k vi-
dění nejrůznější formy na peče-
ní, formičky, vykrajovátka a ku-
chyňské náčiní našich předků 

používané při přípravě štědro-
večerního pokrmu. „V rámci in-
teriérů bude veřejnosti prezen-
tována rovněž kolekce dobového 
slavnostního cínu, zámecké por-
celánové servisy a sklo,“ uved-
la další z autorek výstavy Hana 
Holásková. 

Na vánoční výstavě nesmí  
chybět betlém

Ve druhé části výstavy si ná-
vštěvníci budou moci prohléd-
nout v novém aranžmá unikát-
ní Zbořilův betlém. Betlém tvoří 
129 figur zhruba 30 cm vysokých, 
vyřezaných z lipového dřeva. 
Při tvorbě přerovského betlému 
Bedřich Zbořil nezůstal pouze 
u tradičních figur ztvárňujících 
betlémský příběh, ale vyřezal po-
stavy znázorňující řadu dnes již 
zapomenutých řemesel i výjevy 
ze všedního života venkovanů. 
„Slavnostní atmosféru výstavy 
navodí rovněž vánoční stromky, 
které budou tradičně nazdobeny 
originálními českými skleněnými 

Vánoční koleda v Předmostí
Naladit se na pra-

vou vánoční atmosféru 
můžete na Štědrý den 
v Předmostí. Tradiční 
vánoční koledy v po-
dání žesťů zazní před 
půlnoční mší svatou ve 
20:30 hodin před kos-
telem sv. Maří Magda-
lény.  ala

Součástí výstavy je Zbořilův betlém, který vznikl na objednávku přerovského muzea v letech 
1997–2009. Nese jméno svého tvůrce, lidového řezbáře Bedřicha Zbořila. 

 Zdroj | Muzeum Komenského v Přerově

baňkami z výrobního družstva 
Slezská tvorba Opava. V rámci 
doprovodného programu k vý-
stavě, která potrvá až do 5. ledna 
2020, je pro veřejnost připraveno 

v prostorách přerovského zám-
ku také malování baněk, a to ve 
dnech 14. a 15. prosince od 9:00 
do 16:30 hodin,“ doplnila Šárka 
Krákorová Pajůrková.

Římskokatolická farnost Přerov připravuje tradiční vánoční bohoslužby
Vánoční dárky dětem přináší 

Ježíšek a jeho narození si věřící 
připomínají i v rámci tradičních 
vánočních bohoslužeb. Štědro-
večerní půlnoční mše patří ne-
odmyslitelně k Vánocům a do 
kostela v tuto dobu často zavítají 
i lidé, kteří jinak na mše necho-
dí. Přerovská farnost i letos při-
pravuje nejen pro své farníky, ale 
širokou veřejnost vánoční boho-
služby.  ala

ŠTĚDRÝ DEN
24. 12. 2019

ÚTERÝ

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

25. 12. 2019
STŘEDA

SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA
26. 12. 2019

ČTVRTEK

SVÁTEK 
SVATÉ RODINY

29. 12. 2019
NEDĚLE

SILVESTR
31. 12. 2019

ÚTERÝ

MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

1. 1. 2020
STŘEDA

sv. Vavřinec
(Kratochvílova ul.) 15:00, 21:00 9:00, 10:30 9:00, 10:30 9:00, 10:30, 18:30 17:00 9:00, 10:30, 18:30

sv. Máří Magdalény
(Předmostí) 21:00 8:45 8:45 8:45 15:00 8:45

sv. Michal 
(Šířava) – 7:30 7:30 7:30 – 7:30
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Japonci si oblíbili Ferdu Mravence 
z přerovského loutkového divadla
Loutkové divadlo Přerovský 
Kašpárek patří mezi nejstarší 
amatérská loutková divadla 
v republice. Ochotníci hrají 
s dřevěnými marionetami 
a nejvzácnější z nich pochází 
z roku 1921, některé mají 
dokonce ještě původní oblečení. 
Mistrovským kouskem je 
například Ferda Mravenec. 
Dříve už okouzlil návštěvníky 
na výstavě v Paříži, teď v létě 
si jej pozvali na výstavu do 
japonského Tokia. 

S postavičkou Ferdy Mraven-
ce je navždy spjatý jeho tvůrce 
Ondřej Sekora. Příběhy odváž-
ného a chytrého Ferdy v podá-
ní přerovského loutkového diva-
dla viděly stovky dětí. „Pohádky 
a knížky Ondřeje Sekory inspi-
rují a baví děti už dlouhou dobu 
a i my v našem loutkovém diva-
dle Sokola Přerov jsme si k zno-
vuotevření divadla po povod-
ni 1997 nechali zhotovit v dílně 
Pavla Maška loutky ke hře 

o Ferdovi, kterou pro loutková 
divadla upravil a napsal Petr Slu-
nečko,“ přibližuje původ jedné 
z loutek principálka Marie Veř-
miřovská. Když o Ondřejovi Se-
korovi před dvěma lety probíha-
la výstava v Paříži, nesměl tam 
přerovský Ferda chybět. Stejně 
tak ani letos v létě v Českém cen-
tru v Tokiu. Kromě Ferdy jsou to 

černokněžníci, princezny, králo-
vé a samozřejmě kašpárek, který 
má důležitou úlohu coby průvod-
ce pohádek. „Náš soubor sehraje 
za rok nejméně čtyřicet předsta-
vení na vlastní scéně a v dalších 
aktivitách nás může shlédnout 
v součtu i kolem čtyř až pěti tisíc 
diváků ročně. Soubor má vždy 
kolem 30 členů, z toho je polovi-
na v posledních letech mladých, 
což nám další soubory docela 
závidí. A tím má divadlo v Pře-
rově téměř zajištěnou budouc-
nost,“ s radostí dodává Veřmi-
řovská. Přesto jsou v divadle za 
každého nového nadšence rádi. 
Každý, kdo by měl o divadlo zá-
jem a chtěl by se stát loutkoher-
cem, se může k souboru připojit. 
Loutkové divadlo sídlí v sokol-
ském kamenném divadle na bře-
hu řeky Bečvy, přežilo druhou 
světovou válku i ničivé povod-
ně v roce 1997. Na začátku se 
představení hrála v bytě prin-
cipála, od roku 1936 má soubor 
své vlastní zázemí v sokolovně 
na nábřeží. Letos odehraje svou 
104. sezónu.

Dřevěná marioneta z  přerovského loutko-
vého divadla na výstavě v japonském Tokiu. 
Výstava v  galerii Českého centra Tokio se-
znamuje Japonce s novinářem, ilustrátorem, 
komiksovým autorem a  spisovatelem Ond-
řejem Sekorou, který by se letos dožil 120 let. 
 Foto | archiv loutkového divadla

Kostel sv. Vavřince rozezní 
vánoční varhanní koncert

Už po osmadvacáté se usku-
teční tradiční vánoční varhanní 
koncert. Poslechnout si jej mů-
žete přijít v pátek 13. prosince 
v 19:30 hodin do přerovského 
kostela svatého Vavřince. Během 
večera zazní výběr děl ze skvos-
tů evropské duchovní hudby. Na 
varhany zahraje jeden z neju-
znávanějších varhanních impro-
vizátorů v Evropě, ale i ve svě-
tě, Vladimír Roubal, Jan Verner 
a František Svejkovský na trub-
ku, soprán bude v režii Jany 
Koutecké. Koncert pořádá pře-
rovská Střední škola gastrono-
mie a služeb, právě tam si mohou 
zájemci v předprodeji zakoupit  
vstupenky. fli

Členové souboru, kteří zahrají na varhanním 
koncertě v kostele svatého Vavřince.   
 Foto | Jana Kutrová

Cestovatel Dan Přibáň představí svou 
poslední expedici v klubu TEPLO

O svých cestách kolem světa 
trabantem bude v Přerově v úte-
rý 3. prosince v klubu TEPLO 
na Horním náměstí vyprávět 
cestovatel Dan Přibáň. Povídat 
bude o zážitcích z cest, kompli-
kacích se stroji i úřady, o úžas-
ných lidech, které cestou se svý-
mi sedmi přáteli potkali. 

Svými žlutými trabanty pro-
jeli cestovatelé z jihu Indie do 
Nepálu a podhůří Himaláje, 
kde překonali výškový rekord 
dvoutaktního auta. Jejich ces-
ta pak pokračovala přes Tibet 

a Pákistán až do Číny, která prý 
vypadala mnohem hůře, než ji 
znali z televize. „Tam je tech-
nokratická diktatura jak ze sci-
-fi. Svět budoucnosti, kde prostě 
nechcete žít,“ stručně popsal pu-
tování v komunistické zemi Dan 
Přibáň. Na cestě domů projeli 
ještě Kyrgyzstánem, vyschlým 
Aralem a dorazili do Česka. 
Přednášku doplní o fotografie 
a také o hudební videoklip. Kdo 
by se chtěl cestovatele na něco 
zeptat, možnost bude mít po 
skončení přednášky.   fli

Přednáška o cestě domů – a nejen o dobrodružství s trabanty bude povídat známý cestova-
tel.  Foto | Vojtěch Duchoslav
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Karatisté úspěšní na mistrovství světa 
v Japonsku, medaile jim těsně unikly

Vrcholem sezóny bylo pro pře-
rovské karatisty mistrovství svě-
ta v Japonsku. Z místního klubu 
se na prestižní akci nominova-
lo sedm bojovníků, kvůli nemoci 
jich nakonec vycestovalo poprat 
se s těmi nejlepšími šest. Domů si 
přivezli pět čtvrtých míst. „Star-
tovalo 380 závodníků ze 45 zemí, 
opravdu máme těch pět bram-
borových medailí, ty pravé me-
daile nám utekly o chlup, tře-
ba Nině Poliačikové v disciplíně 
KATA, v dorostenecké katego-
rii 16–17 let, chyběly ke třetímu 
místu jen dva body,“ vzpomíná 
na nedávné mistrovství její tre-
nér Tomáš Konečný, který na 
šampionátu bojoval ve veterán-
ské kategorii 50–60 let v disciplí-
ně KATA i KUMITE. Stejně jako 
jeho svěřenkyně získal dvě čtvr-
tá místa. Čtvrtou příčku obsadil 
také senior Tomáš Pinček v dis-
ciplíně KATA, který se takto vel-
kého závodu účastnil vůbec po-
prvé. Pro přerovský karatistický 
klub je to i tak velký úspěch. „Ne-
jsme závodníci, nezaměřujeme 

se na sportovní zápasy a na ně-
jakou ligu. Pravidelně se účast-
níme mistrovství ČR a několi-
ka malých soutěží, karate KWF 
není ve světě bráno jako sport, ale 
jako pravé BUDO karate a bojové 
umění,“ vysvětluje zaměření pře-
rovských karatistů Konečný. Pře-
rovský klub funguje už šestadva-
cet let a má téměř stovku členů, 
nejpočetnější jsou mládežnické 

kategorie. „Karate Přerov má 
dlouholetou tradici. Spolupracu-
jeme se statutárním městem Pře-
rovem a v rámci této spoluprá-
ce máme od města pronajaté své 
prostory. Díky tomu a také díky 
vybavení se nám podařilo zlepšit 
kvalitu výuky. Naši instruktoři 
jsou držiteli mezinárodních cer-
tifikátů,“ vyzdvihl přednosti pře-
rovských karatistů Konečný.  fli

Za Karate Přerov se Mistrovství světa v karate KWF zúčastnili (zleva): Nina Poliačiková – 4. mís-
to KATA v kategorii 16–17 let, Amálie Dostalíková, Robert Basler, Tomáš Konečný – 4. místo 
KATA a 4. místo KUMITE v kategorii veterán (50–60 let), Tomáš Pinček – 4. místo KATA v katego-
rii senior „B“ ( 40–49 let), Ondřej Konečný – 4. místo KATA v kategorii 14–15 let. 
 Foto | Tomáš Konečný

Do ledové Bečvy půjdou otužilci už po padesáté
Poslední den v roce bude 
v Přerově opět patřit otužilcům, 
kteří se vydají zaplavat si do řeky 
Bečvy. Jako každý rok i letos 
oslaví příchod nového roku 
tradiční silvestrovskou ledovou 
lázní a mimo jiné si připomenou 
prvního českého přemožitele 
kanálu La Manche Františka 
Venclovského, který společně 
s několika kamarády tradici 
silvestrovského koupání založili.

Show otužilců baví na tisíc 
Přerovanů, každý rok stojí davy 
nadšenců na obou březích řeky 
i na Tyršově mostě a pozoru-
jí plavce a přehlídku kostýmů. 
„Je to opravdu tradice sahají-
cí pomalu padesát let zpět, kdy 
oddíl zahájil činnost. Ze začátku 
to bylo takové amatérské a my 
jsme rádi, že od roku 2001 je to 
ozvučené. Je to příjemné, když 
se ty tisíce lidí přijdou rozloučit 
s minulým rokem a fandit,“ těší 
se na další ročník silvestrov-
ského koupání Bohuslav Při-
dal, který akci více než dvacet 

let moderuje. Otužilci už zaži-
li ledové kry i teplé jarní slun-
ce, jaké počasí bude letos, to si 
odhadnout netroufají. „Teplota 
vody je přibližně od nuly do asi 
pěti stupňů, když je teplo. Uvi-
díme, jestli voda bude zamrzlá, 
každý rok čekáme, co bude a ne-
bude. Dříve zimní plavci ráno 
vstali, vzali sekery a šli si sami 
vylámat led, teď nám s tím po-
máhají dobrovolní hasiči, zajiš-
ťují i bezpečnost, z jejich stra-
ny je to dokonalý servis a my 

jim moc děkujeme,“ říká jedna 
z organizátorek Kamila Svobo-
dová. Plavecké show se účastní 
na pětatřicet plavců v recesistic-
kých kostýmech, je zvykem, že 
se k nim přidávají také potápěči 
z Přerova, Zlína nebo Břeclavi, 
do vody se ponoří úderem dru-
hé hodiny odpoledne. Nejorigi-
nálnější maska získává ocenění, 
několikrát si první cenu za origi-
nalitu odnesla třeba za kostým 
jeptišky zimní plavkyně Daniela 
Němčíková. 

Stovky nadšenců sledují poslední den v roce tradiční show otužilců v řece Bečvě. Na bezpeč-
nost dohlížejí ochotní dobrovolní hasiči.  Foto | Kamila Svobodová

Poslední den v roce bude 
tradičně patřit běžcům

Poslední den v roce vyrazí za 
sportem fanoušci běhání. V 9:30 
společně odstartují od loděnice 
na trasu dlouhou 7,5 kilometru. 

Tradiční silvestrovský běh se 
uskuteční za každého počasí le-
tos už po dvaačtyřicáté. Spor-
tovci se sejdou v 9 hodin ráno 
v kanceláři Spartaku, kde si mo-
hou vyzvednout startovací čís-
la. Závodit mohou junioři, ženy, 
muži i veteráni starší čtyřice-
ti let. „Účastníci závodu poběží 
celkem tři okruhy dlouhé 2,5 ki-
lometru, celkem tak uběhnou 
7,5 kilometru. 

Na start závodu se sportov-
ci postaví u loděnice a poběží 
směrem k lagunám, kde se otočí 
a poběží zase zpět do místa star-
tu,“ popsal ředitel závodu Miloš 
Přidal z TJ Spartak Přerov. Vlo-
ni se na startu za slunečného po-
časí sešlo na padesát závodníků. 
V nejstarší kategorii zvítězil To-
máš Bláha, který zvládl trať za 
25 minut a 14 vteřin. Nejrychlej-
ší ženou byla Martina Hlobilová, 
mezi juniory se prosadil Václav 
Škoda. fli

Pro zájemce zůstává 
Kordulka na Bečvě

U břehu řeky Bečvy stá-
le kotví vyhlídková loď Kordul-
ka, na řece zůstává i po říjnovém 
ukončení letní sezóny. Protože je 
o plavby historickou části Přero-
va zájem, bude možné plavit se 
na trase i v zimním čase. „Vzhle-
dem k ohlasům na plavby a do-
tazy ze strany Přerovanů, jestli 
také budou plavby v zimním čase 
tak jako v Olomouci, jsme se roz-
hodli loď ještě z řeky nevytaho-
vat a možným zájemcům umožnit 
plavby i v adventním čase v ter-
mínech, které vypíšeme, v přípa-
dě soukromých plaveb po doho-
dě,“ uvedl kapitán Šimon Pelikán. 

Ololoď Kordulka měla dří-
ve svůj domovský přístav v Olo-
mouci na řece Moravě, poté se 
přestěhovala do Přerova a už 
druhou turistickou sezonu pluje 
po řece Bečvě. Kotví v přístavišti 
u Centra Mlýn na pravém břehu 
Bečvy.  fli
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Tenisová špička opět zamíří do Přerova 
Nejlepší čeští tenisté si už po 
sedmadvacáté převezmou 
ocenění Emos Zlatý kanár. 
Slavnostní vyhlášení magazínu 
Tenis proběhne v sobotu 
21. prosince od 20 hodin ve 
sportovní hale Spartak. Večerem 
bude provázet moderátorská 
dvojice Petr Suchoň a bývalá 
vítězka FED CUPu 2014 Klára 
Koukalová Suchoňová. Na 
podiu vystoupí populární česká 
skupina SLZA, slovenská star 
Andrea Zimányiová a imitátor 
Vladimír Hron. 

Účast přislíbili naše nejlepší 
hráčky i hráči. „Již jsme kontakto-
vali Barboru Strýcovou, Karolínu 
Plíškovou, Petru Kvitovou, Kate-
řinu Siniakovou, Barboru Krejčí-
kovou, Karolínu Muchovou, Mar-
kétu Vondroušovou, také jsme 
kontaktovali Tomáše Berdycha, 
který zveřejnil ukončení své teni-
sové kariéry, aby rozlučku se svý-
mi českými fanoušky udělal při 
Zlatém kanárovi,“ informovala 
Daniela Huťková z pořádajícího 

Tenisového klubu Precheza Pře-
rov. Do Přerova také dorazí nové 
naděje českého tenisu jako jsou 
grandslamový vítěz dvouhry ju-
niorů na US OPEN Jonáš Forej-
tek, Jiří Lehečka – vítěz čtyřhry 
ve Wimbledonu juniorů, mistry-
ně světa do 14 let – Linda a Bren-
da Fruhvirtovy. „I my tady v Pře-
rově máme velký talent českého 
ženského tenisu, patnáctiletou 
Lindu Noskovou, která v letoš-
ním roce vybojovala stříbro pro 

ČR z Mistrovství světa hráček do 
16 let. Z významných osobnos-
tí potvrdili účast předseda posla-
necké sněmovny Radek Vondrá-
ček, ministr školství Robert Plaga, 
předseda Ústavního soudu Pavel 
Rychetský a další. A téma pro le-
tošní rok se samo nabízí – odchod 
velkých hvězd a příchod nových 
mladých talentů,“ dodala Huťko-
vá. Vyhlašovat se budou vítězo-
vé těchto kategorií – nejlepší čes-
ký tenista, nejlepší česká tenistka, 

nejlepší deblista/deblistka, tým 
roku, talent roku chlapci, talent 
roku děvčata, nejlepší postup na 
žebříčku WTA, nejlepší postup 
na žebříčku ATP, nejlepší vozíč-
kář tenista, kanáří naděje a abso-
lutní vítěz ZLATÝ KANÁR. Přímý 
přenos z předávání cen bude mož-
né sledovat na NOVA SPORT, kdo 
by se chtěl přijít na předávání po-
dívat, může si koupit vstupenky 
v předprodeji v Městském infor-
mačním centru v Přerově.

Loňské absolutní vítězky – Fedcupový tým České republiky (Kateřina Siniaková, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová) a kapitán Petr Pála.   
 Foto | archiv TK Precheza Přerov

Na Nový rok vzhůru na Čekyňský kopec

Tradice, která láká stovky lidí. 
První den v novém roce zamíří 
turisté společně na nejvyšší vr-
cholek v okolí pozdravit se s přá-
teli a připít si na oslavu přichá-
zejícího roku, a navíc udělat něco 
i pro své zdraví. První turis-
té se schází u památníku zakla-
datele Knejzlíkových sadů ještě 
před desátou hodinou ranní, ti 
poslední před druhou hodinou 
odpoledne. Jestli bude nadšen-
cům na letošním devětadvacá-
tém ročníku přát počasí, to zatím 
nikdo netuší. Nahoru na vrchol 

už senioři, rodiče s malými dět-
mi i psi šlapali ve sněhu, dešti, 
ale i za teplého jarního sluníčka. 
Někteří vyrazili na trasu na kole, 
jiní na saních. Na všechny pak 
čeká odměna v podobě teplého 
čaje, obzvlášť děti mají radost 
z bonbónů a také špekáčků, které 
si mohou opéct na ohni. Zvykem 
bývá, že každý účastník dosta-
ne pamětní list a razítko do van-
drovní knížky. Ti, kteří šlapou na 
Čekyňský kopec každý rok, do-
stanou razítko už po devětadva-
cáté.  fli

Talentovaní přerovští hokejisté zazářili v Kanadě

Vynikajícího úspěchu na World Hockey Challenge, na neoficiálním mistrovství světa do 
17 let, dosáhli čeští reprezentatni, když ve finále o bronz porazili Kanadu 3:2 po prodlou-
žení. Skvěle se blýskli hned čtyři odchovanci přerovského klubu. Nejlepším gólmanem 
turnaje byl vyhlášen Tomáš Suchánek, který hájí branku Zubrů a na mistrovství zasáhl do 
všech šesti utkání. Kromě něj si bronzovou medaili přivezli také další přerovští odchovan-
ci – obránce Stanislav Svozil, útočník Martin Ryšavý a trenér Jiří Sklenář.   
 Foto | Ronald Hansel

Na Čekyňský kopec 
míří na Nový rok 

stovky lidí. Někteří 
z nich neodolají 
a společně se na 

trase fotí se sochou 
mamuta. 

Foto | Miroslav Ligurský
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel: 725 017 083
28. 11. Heřmánky – Spál. Mlýn – 
Klokočov – Vítkov, 13 km, vede Vál-
ková, vlak 6:23 hod. 
30. 11. Hranice – Hrabůvka – Uhří-
nov-Slavíč, 16 km, vede Sedláková, 
vlak 8:26 hod. – vedoucí z Lipníka
5. 12. Nahošovice – Soběchleby, 
9 km, vede Bernátová, aut. st. č. 23 
v 8:00 hod. 
7. 12. Adventní vycházka kolem 
Brna, 12 km, vede Šťávová, vlak 
7:37 hod. – vedoucí z Brna Židenic
12. 12. Jívová – Hrubá Voda, 10 km, 
vede Láhnerová, vlak 8:15 hod. 
14. 12. Lipník n. B. – Osek – Veselíčko 
– Staměřice, 15 km, vede Sedláková, 
vlak 8:26 hod. – vedoucí z Lipníka
19. 12. Břest – Hulín, 10 km, vede 
Szabóová, bus 9:40 hod.
19. 12. Lazníky – Velký Újezd, 10 km, 
vede Peprnová, aut. st. č. 20 v 8:35hod. 
21. 12. Fryšták – Zlín, 10 km, vede 
Bernátová, aut. st. č. 14 v 8:00 hod.
28. 12. Bystřice pod Hostýne – Hos-
týn, 10 km, vede Válková, vlak 7:46 
hod.
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
4. 12. Loučná nad Desnou – Fili-
pová – Maršíkov – Velké Losiny, 
10 km, vlak 7:05 hod., vede Jaroslav 
Pěček
7. 12. Červenka – Litovel – Nové 
Zámky – Nový Dvůr – Červenka, 
14 km, vlak 8:05 hod., vede Hana 
Dittelová
11. 12. Teplice n. B. – propast – 
U Kostelíčka – Hranice město, 10 km, 
vlak 8:26 hod., vede Věra Mužíková.
14. 12. Rajnochovice – Rajnocho-
vice (okruh), 10 km, vlak 7:37 hod., 
vede Irena Žaludová
18. 12. Penčice – Zábeštní Lho-
ta – Vinary – Přerov, 12 km, bus 
9:00 hod., vede Hana Dittelová
31. 12. Bezuchov – Dřevohostic-
ký les – Dřevohostice, 10 km, bus 
9:20 hod., vede Věra Mužíková
1. 1. 2020 Novoroční výstup na Če-
kyňský kopec, 29. ročník populár-
ní akce pro širokou veřejnost. Trasu 
i způsob výstupu si volí každý sám. 
Setkání účastníků a vydávání pa-
mětních listů u památníku nad Pře-
rovskou roklí v době 10:00–14:00 
hod.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
3. 12. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19:00 hod. 
7. 12. Přerovský traverz, pěší trasa 
Dobrčice – Přerov 9 km. Poslední 
traverz přátel VHT spojený s promí-
táním z hor (Fagaraš) a taneční zá-
bavou. Busem v 10:00 hod. z Přero-
va, rezervace. 
31. 12. Silvestrovský běh, běh 
7,5 km, start 10:00 hod. Loděnice 
Spartak Přerov

31. 12. Silvestrovská bouda, hvězdi-
cový výstup s cílem Kamenná bou-
da u Velkého Újezdu v čase 10:00–
16:00 hod. 

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
Út – Pá 8:00–17:00 hodin
So – Ne 9:00–17:00 hodin
Výstavy:
3. 12. – 5. 1. Vánoce na zámku – tra-
diční vánoční prezentace Zbořilova 
betléma letos doplní rozsáhlá insta-
lace zámeckých interiérů a zejmé-
na historického porcelánu. Sály ve 
2. patře. 
Do 29. 12. Hodiny ze Schwarzwaldu 
– výstava dřevěných kolečkových 
hodin zhotovených hodináři z regi-
onů jižního Německa i Čech od po-
loviny 18. do konce 19. století, kaple 
přerovského zámku. 
Do 31. 1. 2020 Láska nejen v umění 
– výstava tvorby manželů Evy Siblí-
kové a Jana Chmelaře.
Akce:
1. 12., 18:00 Vernisáž výstavy Váno-
ce na zámku v prostorách přerov-
ského zámku. 
10. 12. Hrady v Posázaví – přednáška 
Mgr. Lubomíra Vyňuchala. Od 17:00 
hod., Rytířský sál Korvínského  
domu.
14.–15. 12., 9:00 Malování vánoč-
ních baněk pro veřejnost – možnost 
zdobení vlastních baněk a získání 
originálního dárku pro sebe či pro 
své blízké. Historický sál.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba v prosinci:  
pondělí až pátek 8–16 hodin 
24.–31. 12. ZAVŘENO!
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Akce:
6. 12., 16:00 Dílna ekoporadny - 
šití nákupních pytlíků. S sebou šicí 
stroj, případně budou i k dispozici 
na místě. Materiál v ceně vstupného 
– 100 Kč. V budově ORNIS. Přihlášky 
na 581 219 910–12 nebo e-mail: sy-
rycanska@prerovmuzeum.cz. 
12. 12., 17:00 Vánoční setkání orni-
tologů – setkání laiků i odborníků, 
novinky z oboru, posezení. V budo-
vě ORNIS. 
13. 12., 16:00 Plstění – vánoční mo-
tivy na věnec. Výtvarná dílna pro 
malé i velké – plstění jehlou. Vstup-
né 300 Kč, v ceně materiál, pomůcky 
a občerstvení. Je třeba se přihlásit 
na e-mail: syrycanska@prerovmu-
zeum.cz nebo na 581 219 910–12. 
V budově ORNIS. 
22. 12., 14:00 Vánoční strom pro 
ptactvo – výroba krmení pro ptá-
ky a zdobení vánočního ptačího 
stromu. Svařené víno pro dospě-
lé a sladkosti pro děti, od 17 hodin 
vánoční folkový koncert. V budově 
ORNIS. 

Programy pro školy  
a jiné zájmové skupiny:
Putování k jesličkám – o adventu 
a Vánocích
Zimní – o ptácích na krmítku
Bobr, pan stavitel – vycházka za 
bobrem
Ptáci – vše ze života ptáků 
Na návštěvě v záchranné  
stanici 
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Více informací: Mgr. Kristina Se-
hnálková, mob. 724 947 541, e-mail: 
sehnalkova@prerovmuzeum.cz, 
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přero-
vě si vyhrazuje právo na změny 
v programu. 

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad Helfštýn je v měsíci prosinci 
pro veřejnost uzavřen. 

MĚSTSKÝ DŮM
1. 12., 13:30 Nedělní párty – tradič-
ní taneční odpoledne pro seniory se 
Záhorskou kapelou.
3. 12., 19:30 Orchestr Václava Hyb-
še a jeho hostů – vánoční koncert. 
8. 12., 15:00 Čert a Káča – pohádka 
pro děti od čtyř do deseti let a pro 
rodiče s dětmi. Výpravné představe-
ní v dobových kostýmech se scénic-
kou hudbou. 
10. 12., 19:30 Zub za zub – slavný 
detektivní příběh s komediální pří-
chutí. Hrají: D. Batulková / E. Leinwe-
berová, V. Křížová / V. Jeníková, 
O. Vízner / Č. Gebouský, V. Raši-
lov/ J. Koudela, K. Zima / J. Škvrna, 
V. Werner Kraus, R. Víznerová  
a další. 
14. 12., 19:30 Jakub Smolík s do-
provodnou skupinou – vánoč-
ní koncertní vystoupení věčného 
romantika.
15. 12., 19:00 Vánoční oratorium 
– hudební pásmo vychází z novo-
zákonních evangelijních příběhů 
o narození Ježíše Krista. Vystoupí 
sbory Cherson, Smíšený pěvec-
ký sbor města Šternberka, Pěvecký 
sbor Vocantes a sólisté z Městských 
divadel Brno. 
17. 12., 19:30 Screamers – vánoční 
speciál travesti show.
19. 12., 19:30 Ondřej Havelka a Me-
lody Makers – SWING VINYLOVÉHO 
VĚKU. 
20. 12., 20:00 Wohnout & sup-
port Civilní obrana – koncert, tur-
né k nové desce, předvánoční sraz 
přerovské pobočky Svazu českých 
bohémů. Oslava vydání nové desky 
s názvem Miss Maringotka. Předsku-
pina Civilní obrana hraje melodický 
punk rock. 
21. 12., 19:30 Vánoce s Vocan-
tes – tradiční vánoční koncert 

přerovského pěveckého sboru 
a jeho hostů.
26. 12., 20:00 Nedělní párty na Ště-
pána – sváteční taneční odpoledne 
pro seniory se skupinou MINI.
27. 12., 20:00 Silvestr nanečisto 
s kapelami Re-Vox a Šediváci.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Vánoční prodej uměleckých děl do 
29. prosince.
Magdalena Lis: mozaika Světlo ve 
tmě – keramické kříže dekorované 
barevným sklem, drobné keramic-
ké šperky.
Eliška Bukvová: andělé skláda-
ní metodou origami, andělé z pa-
verpolu, živý strom s betlémskými 
výjevy.
Centrum Spolusetkávání Přerov: 
drobné rukodělné výrobky klientů, 
plátěné tašky, keramika, dekorova-
né sklo, svícny a zrcadla, šátky.
Dřevěný vyřezávaný betlém před 
galerií: zpřístupněn denně po celý 
prosinec, také na Štědrý den a o vá-
nočních svátcích od 9 do 20 hodin.
Marcela Szabó: Zamilovala jsem se 
do fotografie – fotografická výsta-
va, velkoformátové snímky přírody, 
architektury a pobřeží Mallorky, Pra-
ha, Přerov, do 29. prosince.

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Loutkové divadlo Sokola Přerov – 
začátky v 14:00 a 16:00 hod.
1. 12. BUDULÍNEK
8. 12. ŠTĚDRÝ VEČER
15. 12. ŠTĚDRÝ VEČER

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 12. Prodej vyřazených knih – su-
terén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 8:00 do 17:00 hod.
10. 12. Videopřednáška zimního se-
mestru VU3V – učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 10:00 do 
12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. 
(jen pro již přihlášené studenty)
16. 12. Kulturní akademie knihovny 
na téma Umělecká Provence – učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 13:00 hod. 
16. 12. Čaj o páté – neformální po-
sezení u čaje v knihovně, pobočka 
MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 17:00 hod.
Akce pro děti:
3. 12. Tvořivá dílna – čertovské tvo-
ření, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12:00 hod.
6., 13., 20. 12. X-BOX – oblíbené 
pohybové aktivity, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14:00 hod.
6., 13., 20. 12. Herní klub Háčko –  
stolní a společenské hry, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14:00 hod.
13. 12. Herní klub – stolní a spole-
čenské hry, pobočka MěK  
v Předmostí, Hranická 93/14,  
do 14:00 hod.
17. 12. Tvořivá dílna – andělské tvo-
ření, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12:00 hod.
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Akce v místních částech:
1.–31. 12. Tvořivá dílna – zimní 
městečko z papírových krabic, Lově-
šice, v provozní době.
5. 12., 16:00 Tvořivá dílna – zim-
ní výzdoba na okna z papíru, 
Kozlovice.
9. 12., 17:00 Tvořivá dílna – vánoční 
přání, Vinary.
10. 12., 16:00 Tvořivá dílna – vá-
noční přání a ozdoby, Lýsky.
12. 12., 16:00 Tvořivá dílna – vá-
noční ozdoby ze šišek, Čekyně.
12. 12., 17:00 Tvořivá dílna – výro-
ba vánočních svícnů, Henčlov.
14. 12., 17:00 Tvořivá dílna – vý-
roba svícnů a ozdob z korálků, 
Dluhonice.
14.–15. 12., 13:00 Tvořivá dílna – 
adventní tvoření, Žeravice.
19. 12., 16:00 Tvořivá dílna – Ježíš-
kova dílnička, Čekyně.
19. 12., 16:00 Předvánoční pose-
zení v knihovně pro děti – soutěže 
a čtení z knih, Kozlovice.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí 
2. 12., 10:15 Biologické a orgánové 
hodiny – Olga Župková
2. 12., 11:15 Cvičení paměti
9. 12., 10:15 Rukodělná činnost – 
hvězdička z korálků a drátků
16. 12., 10:15 Biochemie člověka – 
Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
Cvičení s prvky Tai Chi každé pon-
dělí od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pondě-
lí od 9 do 13 hod.
Úterý
3. 12. Ptáčci na krmítku – vycházka, 
sraz v 9:30 hod. v Michalově u bistra 
U králíčka.  Provází Mgr. Martin Vy-
mazal z Ornitologické stanice. 
10. 12. Solná jeskyně – vycházka, 
sraz v centru SONUS v 10:30 hod. 
Kapacita jeskyně je omezená. Je 

nutné se přihlásit u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521.
Středa
11. 12., 16:00 Za krásami Slovinska 
– přednáška, Kavárna pro seniory, 
Ing. Milan Pospíšilík.
Čtvrtek 
5., 12., 19. 12., 8:15 Cvičení se smo-
vey kruhy. 
5., 19. 12., 9:30 Cvičení se smovey 
kruhy. 
12. 12., 9:30 Cvičení na balónech.
12. 12., 10:45 Cvičení paměti.
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14:45 do 16:15 hod. První lekce 
v pondělí 3. 2. 2020. Cena kurzu je 
450 Kč. Kurz probíhá v Centru SO-
NUS, Palackého 17a a přihlásit se 
je možné u M. Krejčířové, tel.: 777 
729 521.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ  
SVAZ PŘEROV

3. 12., 17:00 Odrůdy ovocných dře-
vin vhodných pro zahrádky - před-
náška Karla Odložila, COWorking 
Wilsonova 18, 1. patro nad prodej-
nou Rossmann. 
4., 18. 12., 15:00 Poradna – Havlíč-
kova 29.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV 
EVANGELICKÁ

10. 12, 17:00 Cesta ke svobodě 
a demokracii – přednáška Petra 
Blažka, historika a pracovníka Ústa-
vu pro studium totalitních režimů 
v Praze. Sál evangelického kostela, 
Č. Drahlovského 1. Přednáška se 
koná u příležitosti 30. výročí same-
tové revoluce. 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 
KONCERTY 

Smíšený pěvecký sbor Vokál
15. 12., 16:30 Brodek u Přerova
16. 12., 18:00 Dluhonice
20. 12., 18:00 Beňov
20. 12., 19:15 Dobrčice

26. 12., 16:00 Přerov, kostel 
sv. Vavřince
6. 1., 18:00 Dřevohostice
Přerovská hudební společnost 
Entuziasté a hosté 
14. 12., 17:00 Bezuchov, kulturní dům
15. 12. ,18:00 Prosenice, kostel sv. 
Jana Křtitele
21. 12., 16:00 Žeravice, úřadovna 
na návsi 
21. 12., 18:00 Tršice, kostel narození 
Panny Marie
22. 12., 17:00 Přerov, evangelic-
ký kostel
25. 12., 17:00 Rokytnice, kostel 
sv. Jakuba

PEŤKAFÉ 
Promítání filmů – každou středu 
v 18:00 hod., zdarma, Kavárna Jirás-
kova 10.
4. 12. KRAJINA V TÍSNI – vzpomínky 
na povodně před několika lety ode-
šly s velkou vodou a dnes spíš Česko 
řeší problém sucha. Nový film z pro-
dukce Člověka v tísni. 
8. 1. KREV V MOBILECH – napad-
lo vás někdy, že se ve vašem mobilu 
mohou skrývat vzácné minerály po-
třísněné krví obětí války v Demokra-
tické republice Kongo? Dánský reži-
sér Frank Piasecki Poulsen své pátrání 
začíná na Světovém mobilním kon-
gresu v Barceloně.
5. 2. BOHOVÉ Z MOLENBEEKU – po-
etický film o přátelství tří dětí upro-
střed bruselské čtvrti Molenbeek, 
místa soužití mnoha kultur a vyznání, 
které po teroristických útocích v Paří-
ži a v Bruselu v roce 2016 získalo po-
věst líhně islámského terorismu. 

DUHA KLUB RODINKA
Každé pondělí 16:00–18:00 hod. 
MAXÍKOVÁNÍ – Jasínkova 4, Přerov.
12. 12., 16:00 Andělská nadílka 
s vánoční pohádkou – Klub Teplo, 
Horní náměstí. 

DUHA KLUB DLAŽKA
14. 12., 20:00 BEN POOLE – kon-
cert, V klub, nábřeží Dr. E. Beneše 21.
21. 12., 19:00 Country Vánoce s Fre-
ďáky – k tanci i poslechu, Klub Tep-
lo, Horní náměstí.
23. 12., 10:00 Vánoční šachový tur-
naj – Klub Dlažka.
26. 12., 20:00 Vánoční večírek 
alias vyhodnocení roku 2019 – Klub 
Dlažka.
31. 12., 8:40 Silvestrovský výšlap – 
okolí Přerova.

Středisko volného času  
ATLAS a BIOS

2.–6. 12. Vánoční salon na Atlase – 
celotýdenní akce pro školy, školky 
a veřejnost. Denně 8:30–11:30 hod.
8. 12., 16:00 Vánoční koncert Pře-
rovského dětského sboru – husit-
ský kostel.
9.–12. 12. Vánoční výstava v Měst-
ském domě – denně od 9:30 do 
17:30, ve čtvrtek do 15:30 hod.
13. 12., 17:00 Vystoupení dětí ze 
zájmových kroužků – náměstí T. G. 
Masaryka. 
15. 12., 10:00 Vystoupení dětí ze 
zájmových kroužků – náměstí T. G. 
Masaryka. 
18. 12. Vánoční koncert Přerovské-
ho dětského sboru – Klub Teplo, 
Horní náměstí.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při 
pěkném počasí a při jasné obloze.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
7. 12. Bleší trhy
8. 12. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva

SOUTĚŽ SÁLOVÉ CYKLISTIKY 
TJ Spartak Přerov

8. 12. 1. Kolo MO/MK muži – Soko-
lovna, Brabansko 2.
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vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

ne 1. 12. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 2. 12. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 3. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00,
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 4. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00,
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00 –

čt 5. 12. 14:00–16:00, 19:00–20:00 13:00–16:00, 19:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 6. 12. 14:00–18:00 6:00–7:30,  
9:00–18:00

6:00–7:30,  
9:00–20:00 –

so 7. 12. – – – –

ne 8. 12. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 9. 12. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 10. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00– 7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 11. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00 –

čt 12. 12. 14:00–16:00, 19:00–20:00 13:00–16:00, 1 
9:00–21:00 13:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 

13:00–14:00

pá 13. 12. 14:00–20:00 6:00–7:30,  
9:00–21:00

6:00–7:30,  
9:00–20:00 –

so 14. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 11:00–12:00 –

ne 15. 12. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

po 16. 12. zavřeno 6:00–7:30, 9:00–14:00 6:00–7:30, 9:00–14:00 senioři 
13:00–14:00

út 17. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–20:00 –

st 18. 12. 15:00–17:00, 18:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–17:00, 
18:00–21:00

6:00–7:30, 9:00–16:00, 
19:00–20:00 –

čt 19. 12. 9:00–16:00, 19:00–20:00 9:00–16:00, 19:00–21:00 9:00–15:00, 19:00–20:00 senioři 
13:00–14:00

pá 20. 12. 14:00–20:00 6:00–7:30, 9:00–21:00 6:00–7:30, 9:00–20:00 –

so 21. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 11:00–12:00 –

ne 22. 12. 10:00–18:00 10:00–18:00 – –

po 23. 12. 10:00–18:00 10:00–18:00 14:0–1500 senioři 
13:00–14:00

út 24. 12. 10:00–14:00 10:00–14:00 – –

st 25. 12. 13:00–20:00 13:00–20:00 – –

čt 26. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – senioři 
13:00–14:00

pá 27. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – –

so 28. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – –

ne 29. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – –

po 30. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – –

út 31. 12. 10:00–20:00 10:00–20:00 – –

st 1. 1. – zavřeno – –



16 KINO / GALERIE

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

1. 12., 10:00 Ledové království II | Bijásek, přístupný
1. 12., 15:00 Zloba: Královna všeho zlého | přístupný
1. 12., 17:30 Přes prsty | BS, od 12 let
1. 12., 19:30 Vallhalla | od 12 let
2. 12., 17:30 Poslední aristokratka | přístupný
2. 12., 19:30 Doktor spánek od Stephena Kinga |  
 od 15 let
3. 12., 17:30 Ženská na vrcholu | od 12 let
3. 12., 19:30 Tenkrát v Hollywoodu | LEVNÉ ÚTERÝ |  
 od 15 let
4. 12., 18:00 Tintoretto – Rebel z Benátek | ART/P |  
 UMĚNÍ V KINĚ | přístupný
4. 12., 20:00 Výjimeční | ART/P | od 12 let
5. 12., 10:00 Román pro pokročilé | BS | od 12 let
5. 12., 18:00 Vlastníci | od 12 let
5. 12., 20:00 Špindl 2 P | od 12 let
6. 12., 17:30 Jumanji: Další level P | přístupný
6. 12., 20:00 Špindl 2 | od 12 let
7. 12., 15:30 Pat a Mat: Kutilské trampoty | P | Bijásek |  
 přístupný
7. 12., 16:30 Hurá na pohádky | P | Bijásek | přístupný
7. 12., 17:30 Terminátor: Temný osud | od 15 let
7. 12., 20:00 Joker | od 15 let
8. 12., 15:30 Jumanji: Další level | Bijásek | přístupný
8. 12., 17:30 Amnestie | BS | od 15 let
8. 12., 20:00 Špindl 2 | od 12 let
9. 12., 18:00 Ženská na vrcholu | od 12 let
9. 12., 20:00 Poslední aristokratka | přístupný
10. 12., 17:30 Jumanji: Další level | přístupný
10. 12., 20:00 Nabarvené ptáče | LEVNÉ ÚTERÝ | od 12 let
11. 12., 19:30 Ladislav ZIBURA | přístupný

12. 12., 10:00 Poslední aristokratka | BS | přístupný
12.12., 17:30 Černé Vánoce | RP | od 15 let
12. 12., 20:00 Le mans 66  ́| od 12 let
13. 12., 18:00 Špindl 2 | od 12 let
13. 12., 20:00 Joker | od 15 let
14. 12., 15:30 Sněžná mela | P | Bijásek | přístupný
14. 12., 17:30 Jumanji: Další level | přístupný
14. 12., 20:00 Černé Vánoce | od 15 let
15. 12., 15:30 Ledové království II | Bijásek | přístupný
15. 12., 17:30 Ženy v běhu | BS | přístupný
15. 12., 19:30 Terminátor: Temný osud | od 15 let
16. 12., 18:00 Ženská na vrcholu | od 12 let
16. 12., 20:00 Doktor spánek od Stephena Kinga | od 15 let
17. 12., 18:00 Přes prsty | LEVNÉ ÚTERÝ | od 12 let
17. 12., 20:00 Černé Vánoce | od 15 let
18. 12., 18:00 Špindl 2 | od 12 let
18. 12., 20:00 Bilá jako padlý sníh | P/ART | od 15 let
19. 12., 17:30 Jumanji: Další level | přístupný
19. 12., 20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | RP | od 12 let
20. 12., 17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
20. 12., 20:00 Zloba: Královna všeho zlého | přístupný
21. 12., 15:30 Trollové a kouzelný les | P/Bijásek | přístupný
21. 12., 17:30 Poslední aristokratka | přístupný
21. 12., 19:30 Jumanji: Další level | přístupný
22. 12., 15:30 Ledové království II | Bijásek | přístupný
22. 12., 17:30 Amnestie | BS | od 15 let
22. 12., 20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
23. 12., 10:00 Pat a Mat: Kutilské trampoty | VÁNOCE V KINĚ |  
 přístupný
23. 12., 15:30 Sněžná mela | VÁNOCE V KINĚ | přístupný
23. 12., 17:30 Špindl 2 | od 12 let

23. 12., 19:30 Terminátor: Temný osud | od 15 let
24. 12., 10:00 Zloba: Královna všeho zlého | VÁNOCE V KINĚ |  
 přístupný
25. 12., 15:00 Jumanji: Další level | VÁNOCE V KINĚ | přístupný
25. 12., 17:30 Ženská na vrcholu | od 12 let
25. 12., 20:00 Černé Vánoce | od 15 let
26. 12., 10:00 Poslední aristokratka | BS | přístupný
26. 12., 15:30 Ledové království II | VÁNOCE V KINĚ | přístupný
26. 12., 17:30 Špióni v převleku | RP | VÁNOCE V KINĚ |  
 přístupný
26. 12., 19:30 Šťastný nový rok | RP | od 12 let
27. 12., 15:30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon | 
přístupný
27. 12., 17:30 Amundsen | P | od 12 let
27. 12., 20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
28. 12., 15:30 Špióni v převleku | přístupný
28. 12., 17:30 Šťastný nový rok | od 12 let
28. 12., 19:30 Tenkrát v Hollywoodu | od 15 let
29. 12., 10:00 Lví král | Bijásek | přístupný
29. 12., 15:00 Jumanji: Další level | přístupný
29. 12., 17:30 Bohemian Rhapsody | BS | od 12 let
29. 12., 20:00 Le mans 66  ́| od 12 let
30. 12., 15:30 Ledové království II | Bijásek | přístupný
30. 12., 17:30 Špindl 2 | od 12 let
30. 12., 19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
31. 12., 15:30 Pat a mat: Kutilské trampoty |  
 ČESKÝ SILVESTR | přístupný
31. 12., 17:00 Poslední aristokratka |  
 ČESKÝ SILVESTR | přístupný
31. 12., 19:00 Šťastný nový rok |  
 ČESKÝ SILVESTR | od 12 let
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VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL: 581 217 187

Ještě celý prosinec pokračují v Pasáži vý-
stavy Přerov mnohokrát jinak, kde si mo-
hou návštěvníci prohlédnout fotografie 
přerovských zákoutí a  neotřelých pohle-
dů na město od amatérského fotografa 
Bohumila Kratochvíla a  výstava fotogra-
fií cestovatele a hudebníka Pavla Kadlíčka 
Na kole. Současně je část galerie věnová-
na výstavě o historii skupiny D.U.B. music, která letos slaví 30 let na hudeb-
ní scéně a charitativnímu projektu Kola dětem, kterému se Pavel Kadlíček 
věnuje již dlouhodobě.
Obě výstavy končí 17. ledna 2020.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU

Grafiky Káti Dominové a Aleše Vondřicha nás 
zavedou do starých časů. Zatímco druhému 
z autorů je blízký svět velocipedů, vzducho-
lodí, horkovzdušných balonů a starých leta-
del, Dominová ráda maluje zvířecí a květino-
vé motivy. Její kočky mají často lidskou tvář, 
nebo třeba bruslí na rybníce. Oba pražští 
grafici tvoří také keramiku a podobná téma-
ta kreslí i na hrnky, vázy a mísy. Vondřichovy 
oblíbené velocipedy jsou inspirovány jeho 
prastrýcem Augustinem, který se zúčastňo-
val cyklistických závodů v Rakousko-Uhersku, Rusku a Německu, odkud při-
vezl osm mistrovských titulů.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL: 605 522 271

V měsíci prosinci můžete kromě jiného obdivo-
vat nové obrazy autorů Tomáše Limberka a Jar-
ky Divišové. Tomáš Limberk maluje technikou 
vrstveného oleje, což je časově i pracně náročná 
technika malby. Nejčastěji maluje veselé, po-
zitivní obrazy. Miluje pestré a výrazné barvy. 
Hrdinové jeho maleb jsou nejčastěji pohádko-
vé postavy. Maluje na kvalitní a dobře ošetřená 
plátna, jež zaručují dlouhotrvající efekt. Při samotné malbě je dbáno i na 
ten nejmenší detail. Jarka Divišová žije a tvoří ve východních Čechách. Stu-
dovala soukromě u akademického malíře profesora Antonína Jirouta. Ve 
svých atmosférických obrazech zachycuje přírodu v celé její kráse. Malová-
ní jí přináší úlevu od vnitřního napětí, svobodu a radost.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL: 725 310 307

Keramické kříže dekorované barevným sklem s odkazem na vánoční poselství 
od řádové sestry Magdaleny Lis z přerovské Římskokatolické farnosti mají ná-
vštěvníkovi evokovat světlo Vánoc, jež přichází tmou štědrovečerní noci. Kolo-
rovaná sklíčka barevné škály od čiré přes odstíny žluté po zlatavou jsou vyjá-
dřením zrození, které po Štědrém dnu nastává. A právě kousek tohoto světla, 
vetkaného do originálních keramických plastik, si mohou lidé odnést z galerie 
s sebou a postupně tak spojenou mozaiku rozebrat do svých domovů, aby 
i v nich zářilo světlo betlémské. Živá instalace tak nabízí lidem možnost vybrat 
si svůj střípek z vánočního cyklu sounáležitosti a část světla poslat dál. Díky 
tomu se mozaika může rozejít do světa, prozářit dny a činit radost. Na křížích 
se motivy kruhů, které symbolizují hvězdy, střídají s náměty stromů, domů 
a postav, jež charakterizují náš svět, do něhož světlo proniká. 
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P = premiéra RP=republiková premiéra BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti ART je filmový klub


