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Rozhodne se
v nejbližších týdnech podle
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Patnáctimetrová jedlička z polesí Partuto-
vice dorazí na přerovské náměstí už
20. listopadu. „Jedle je o něco menší než
loňská douglaska. Ozdobená bude podob-
ně jako vloni, jen uvnitř stromu přibudou
svítící hvězdy. Kašna se opět promění
v dárek, letos ale bude mít místo dvou maš-
liček čtyři. Soustředit se budeme ina nazdo-
bení stánků,“ vyjmenoval ředitel Kulturních

a informačních služeb města Přerova Jaro-
slav Macíček. Stánků bude na náměstí dva-
krát více než vloni – celkem čtrnáct. Nabídka
bude tradiční – punč, něco teplého
k zakousnutí a vánoční sortiment. 
Adventní program odstartuje v neděli
28. listopadu. Nejprve Přerovany naladí
na vánoční strunu pěvecký sbor ze Základní
umělecké školy Bedřicha Kozánka Vocan-
tes, jeho vystoupení začne v 17 hodin.Ve
stejný čas se na Horním náměstí rozsvítí
i tradiční dřevěný betlém. V 18 hodin pak
rozzáří Masarykovo náměstí vánoční
strom. První adventní neděle vyvrcho-
lí koncertem rockové kapely Argema.
„V loňském roce jsme se museli obejít bez
slavnostního programu. Věřím, že letos si
tu pravou vánoční atmosféru společně
užijeme,“ podotkl přerovský primátor Petr
Měřínský. Každodenní program bude pře-
nášet, jak jsou návštěvníci zvyklí, velká
LED obrazovka. A že bude opravdu nabitý.
Kromě koncertů nejen místních kapel se
lidé mohou těšit na vystoupení dětí
z mateřských škol. O program na Mikuláše
se postará taneční skupina Duckbeat.
Vneděli 12. prosince se na Horním náměstí
uskuteční tradiční historický jarmark, o den
později začne vMěšťáku čtyřdenní Vánoční
salon. Sváteční program završí v 18 hodin
na Nový rok slavnostní ohňostroj. 

Advent je za dveřmi. Symboly Vánoc se v Přerově rozsvítí v neděli 28. listopadu
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I letos bude kašna na Masarykově náměstí „zabalená“ do vánočního dárku z barev-
ných světel. Foto: Jan Gebauer

Ryba pro Bečvu – takový je název bene-
fičního projektu na obnovu života v řece
Bečvě, kterou loni v září zasáhla ekologická
katastrofa. Ve vodě tehdy zřejmě po otravě
kyanidem uhynulo více než čtyřicet tun ryb.
Viník však dodnes nebyl usvědčen. Zájemci
si v rámci benefice mohou nakoupit vánoč-
ní ozdoby ve tvaru rybek z dílny výrobního
družstva IRISA ze Vsetína na Valašsku.
Z každé prodané ozdoby pak poputuje
část peněz přímo na transparentní účet
Českého rybářského svazu. Netradiční baň-
ky jsou vyhotoveny ve dvou barevných pro-
vedeních. „Jedna rybka má zelenou barvu,
druhá je duhová. Jsou skleněné a vyrábíme
je ručně,“ doplnil obchodní zástupce výrob-

ního družstva Libor David. Obě rybky si
mohou zájemci zakoupit přímo ve vsetínské
prodejně výrobního družstva nebo přes
internet na www.skleneneozdoby-irisa.cz,
jedna stojí 99 korun. Do projektu se už náku-
pem 350 kusů vánočních ozdob zapojil iOlo-
moucký kraj. „Jako vánoční dárek je
věnujeme našim partnerům. Jde osmysluplný
projekt, jehož přidanou hodnotou je radost
zdobrého skutku i ozdoby jako takové,“ řekl
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Projekt podpořilo i město Přerov – to zakou-
pilo tři stovky skleněných ryb pro přímý prodej
na vánočních trzích. Další stovku bude město
mít – stejně jako kraj – coby dárek pro part-
nery. (red)

Výtěžek z prodeje rybek půjde na obnovu života v řece Bečvě. Stylové vánoční ozdoby
můžete pořídit za necelou stovku. Foto: Olomoucký kraj

I v letošním roce budou moci Přerované
přispět do kasičky u vánočního stromu
na dobrou věc. „Výtěžek z letošní sbírky
půjde Andělům Stromu života. Tento
mobilní hospic pečuje o nevyléčitelně
nemocné, u kterých není šance na uzdra-
vení a kteří si zároveň přejí zůstat doma
a důstojným způsobem prožít závěr svého
života mezi blízkými,“ doplnil náměstek
primátora Petra Kouba. Dodal, že za
vybrané peníze spolek pořídí přenosné
dýchací přístroje. 

Zvonařská výstava
Romantickou a sváteční atmosféru adven-
tu vykouzlí v Galerii města Přerova na
Horním náměstí speciální instalace zvonů
a zvonků všech velikostí od miniatur až
po třísetkilové obry. Nebudou chybět ani
předměty uměleckého slévárenství, ukáz-

ka historické zvonice na dřevěných stoj-
kách nebo stylizace zvonařské dílny. Stěny
galerie zaplní dobové fotografie dílny
a vzpomínky na některé opravdu význam-
né zakázky zvonů s příběhem. „Výstava
bude aranžována ve vánočním duchu,
primárně dekorována větvičkami tújí, kte-
ré jsou součástí kartuše zvonařské dílny.
Vstup do stylizované dílny, v niž se pro-
mění zadní salonek galerie, bude rámován
dokonce originálním dobovým vývěsním
štítem,“ informovala vedoucí Galerie
města Přerova Lada Galová. Na své si při-
jdou i drobní sběratelé, součástí expozice
bude po celý prosinec i vánoční prodej
uměleckých děl. Vernisáž výstavy se usku-
teční 25. listopadu v 17 hodin (více na
str. 16).
Podrobné informace ke svátečnímu pro-
gramu přineseme v příštím vydaní. (red)

Kdo si koupí skleněnou rybku, pomůže Bečvě

Od první adventní neděle zavládne v Přerově pravá vánoční atmosféra. Jako první se v 17 hodin rozzáří betlém na Horním náměstí. Vánoční strom na
Masarykově náměstí se rozsvítí o hodinu později. Lidem zazpívají Vocantes, večer pak zakončí rocková kapela Argema.

Tato patnáctimetrová jedlička z polesí
Partutovice letos ozdobí Masarykovo
náměstí. Foto: Jaroslav Macíček
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Anketa Zlatý Ámos 

Až do konce prosince mohou žáci základ-
ních, středních auměleckých škol navrhovat
svého oblíbeného učitele či učitelku na cenu
Zlatý Ámos. Přihlášku je možné podat elekt-
ronicky ipísemně. Musí obsahovat stručnou
charakteristiku kandidáta, jeho fotografii,
společnou příhodu, podpis 100 osob, které
s návrhem souhlasí (na malých školách stačí
50), podpis navrženého kandidáta a emai-
lový kontakt na navrhovatele. Všichni při-
hlášení kandidáti pak postoupí do
regionálních kol, která proběhnou v lednu
a únoru příštího roku. Finále už 29. ročníku
se uskuteční 25. března 2022. V oblíbené
anketě, již organizuje Klub Domino aDětská
tisková agentura, se doposud žádnému pře-
rovskému kantorovi vyhrát nepodařilo. Sou-
časný ředitel ZŠ UTenisu Michal Pospíšil ale
získal dílčí cenu Ámos Sympaťák, o které
rozhodují diváci Déčka České televize.

Critical Acclaim ve Slavíkovi 

Přerovská kapela Critical Acclaim, kterou
jsme představili v říjnových Přerovských lis-
tech, bojuje o umístění v prestižní
hudební anketě Český slavík, jejíž název
vymyslel už v roce 1962 Ladislav Smoljak.
„Vůbec jsme nevěděli, že jsme se objevili
v širší nominaci Slavíka. Pokud nám naši
fanoušci pošlou hlas, budeme samozřejmě
rádi. Je to pro nás opět šance se zviditelnit,“
řekl frontman kapely Petr Kadlec. Hlasování
končí 5. listopadu o půlnoci. Přímý televizní
přenos ze slavnostního předávání cen
vHudebním divadle Karlín bude k vidění na
TV Nova v pátek 19. listopadu večer. 

Děti dostanou nové atrakce

Milion apůl investuje přerovská radnice do
obnovy čtyř dětských hřišť. Děti se dočkají
nových prolézaček, houpaček, kolotočů,
lanových mostů i lezeckých stěn. Pracovníci
technických služeb museli nejprve odstranit
staré dosluhující herní prvky, v průběhu pod-
zimu místo nich namontují atrakce nové.
„V Michalově se mohou děti těšit na mul-

tifunkční hřiště s dřevěnými konstrukcemi.
Zvolili jsme modřín, který je hezký, pevný
a tvrdý – a pro tyto účely je mnohem lepší
než třeba akátové dřevo. Nové sestavy ide-
álně zapadnou do prostředí městského par-
ku,“ konstatovala Lenka Zábojníková
z Technických služeb města Přerova. Napří-
klad na hřišti u restaurace už vyrostla dvou-
věžová atrakce s hradbami a podestami,
jejíž součástí je dřevěný prolézací tunel,
skluzavka i šikmý lanový most. Kromě toho
tu mají místo dva prvky zvané „ptačí hníz-
do“, balanční lano, žebříky, točidlo pro děti
od tří do dvanácti let a také dva metry dlouhá
kladina na pružinách. „S výměnou herních
prvků počítáme také v části u zahradnictví,
kde bude nově stát věžová sestava se sklu-
zavkou a mostem, kolotoč s plastovými
sedátky či osmiboká lezecká stěna, jejíž
součástí budou balanční lana, dvě horizon-
tální lanové pavoučí sítě či šikmá lezecká
stěna,“ popsala Michaela Kašíková z pře-
rovského magistrátu. A výčet není celý –
počítá se tu rovněž s indiánským lezeckým
domečkem, dobrodružným žebříkem, hou-
pací sítí pro děti až do čtrnácti let, lanovou
sítí a houpačkami v podobě auta, koníka
a psa. A pozadu nezůstane ani hřiště před
bufetem U Králíčka, kde si děti budou moci
užívat multifunkční sestavu s věžemi, sklu-
zavku a šikmou lezeckou stěnu doplněnou
lanovým mostem. Ikdyž většina nových her-
ních prvků se stane součástí městského par-
ku, jedna sestava bude přivezena i na
oblíbené dětské hřiště upanelového domu
s adresou Velká Dlážka 1. „Tam ale nebude
mít místo modřín – na sídliště jsme raději
zvolili kov. Vyměníme současnou atrakci za
novou, která bude díky svému provedení
odolná i proti vandalům,“ vzpomněla na
závěr Michaela Kašíková. 

Zákaz vstupu ignorují

Zákazové značky nejsou zeď. Tímto heslem
se zřejmě řídí návštěvníci přerovského parku
Michalov, který je od 4. října částečně uza-
vřen, neboť tu probíhá plánovaná oprava
pískových cest. Lidé ale do prostoru ohra-
zeného páskou stále vstupují anarušují pro-
bíhající práce – stopy tu nacházejí pracovníci
odborné firmy denně. Zástupci Technických
služeb města Přerova proto znovu vyzývají
návštěvníky, aby do prostoru nechodili.
„Pokud ani tento apel nepomůže, bude nut-
no celý areál parku pro veřejnost uzavřít,“
oznámil jednatel Bohumír Střelec. Pískové
cestičky v Michalově, které jsou často kvůli
dešti a sněhu rozmáčené ašpatně schůdné,
jsou trnem v oku Přerovanů už mnoho let.
Před dvěma lety proto vedení města přišlo
s návrhem, aby byla na zkoušku opravena
část pěší trasy u vchodu. Písek byl na 28
metrech vyměněn za minerální materiál,

který je ideální pro parkové i zahradní úpra-
vy – a novinka se osvědčila. Letos padlo
rozhodnutí vyměnit dalších 3300 metrů
čtverečních pěšin v okolí takzvané květnice.
„Součástí akce je i vybudování 150 metrů
vsakovací drenáže po obvodu této plo-
chy – to vše za 2 apůl milionu korun. Firma,
která práce provádí, za ně samozřejmě nese
zodpovědnost, takže se ohrazuje proti tomu,
že návštěvníci opakovaně nedbají zákazo-
vých značek a do prostoru vstupují, čímž
narušují technologické postupy,“ řekl radní
Michal Zácha. Práce mají být ukončeny v lis-
topadu, ale už v příštím roce se bude ve
výměně pískových cest opět pokračovat –
ato tak, aby nejpozději do závěru roku 2023
byla centrální část opravena. Na omezený
pohyb po parku kvůli stavebním úpravám
si proto budou muset návštěvníci zvyknout. 

Petr Vrána míří do sněmovny 

Jediným přerovským politikem, kterého voliči
svými hlasy poslali do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, je Petr Vrána (ANO 2011).
Ve sněmovně bude usilovat opost ve výboru,
který ovlivňuje dopravu a dopravní stavby.
„Přerovu velmi chybějí dálnice, a to nejen
D1, ale také D55 v úseku Olomouc–Přerov.
Ve sněmovně chci řešit taky problém bezdo-
platkových zón. Poté, co je ústavní soud zrušil,
nemají města žádné páky proti byznysu s chu-
dobou,“ zdůrazňuje poslanec. Petr Vrána
není v politice žádným nováčkem. Už od roku
2014 je radním města Přerova, o čtyři roky
pozděj – i v dalších komunálních volbách –
svůj post obhájil. V roce 2016 byl rovněž zvo-
len zastupitelem Olomouckého kraje, nejprve
zastával funkci neuvolněného radního,
následně pak náměstka hejtmana. Mandát
krajského zastupitele pak v roce 2020 obhájil,
skončil však v opozici. Poslancem byl zvolen
poprvé v roce 2017, v souvislosti s kandida-
turou do senátu se však svého mandátu před
volbami vzdal. Senátorem se ale nakonec
nestal. 

Vánoční hvězdy pomáhají

Už čtyřiadvacet let pomáhá olomoucké
sdružení Šance díky výtěžku z prodeje
vánočních hvězd na cestě za zdravím
malým pacientům Dětské kliniky Fakultní
nemocnice Olomouc, kteří trpí leukemií
a jinými krevními nemocemi. Zakoupit si
pryšec nádherný a přispět tak ke splnění
přání dětí a jejich rodičů mohou zájemci

i letos. Tradiční charitativní akce se usku-
teční od 22. listopadu do 10. prosince.
Vánoční hvězdy bude možné koupit také
v Přerově. „Cenu jsme ale poprvé v historii
této charitativní akce museli zvýšit ze stov-
ky na sto dvacet korun za velkou květinu,
padesát korun za malou,“ podotkla ředi-
telka sdružení Šance Herta Mihalová. V loň-
ském roce se prodalo přes 39 tisíc květin,
celkový výtěžek činil 1 924 560 korun.
Vánoční hvězdu si v Přerově objednávají
každoročně i pracovníci magistrátu, státní
i městské policie, školy, zaměstnanci sou-
kromých firem či restaurací. Peníze z pro-
deje byly použity například na nákup
hraček a dárků malým pacientům, na
finanční podporu rodinám s těžce nemoc-
nými dětmi, na zakoupení nadstandard-
ního vybavení na oddělení, výmalbu i koupi
specializovaných přístrojů. Lidé, kteří chtějí
udělat dobrý skutek a zakoupit si vánoční
hvězdu, se mohou obracet přímo na ředi-
telku Šance Olomouc (e-mail: herta.miha-
lova@volny.cz), podrobnosti o sbírce se
dozvědí i na: www.vanocnihvezda.eu.

BIO odpad se v zimě nesváží 

Technické služby města Přerova nebudou
v zimních měsících svážet bioodpad.
„V týdnu od 29. listopadu do 3. prosince
odvezeme bioodpad naposledy, znovu
začneme až 4. dubna příštího roku. V zim-
ním období totiž vzhledem ke klimatickým
podmínkám neprobíhá kompostovací pro-
ces, svezená surovina by proto byla zne-
hodnocena a nakonec stejně skončila na
skládce,“ vysvětlila Helena Mužíková z tech-
nických služeb. Biosložky také obsahují vel-
ké množství vody, v mrazu proto přimrzají
ke sběrné nádobě a tím ji poškozují. V zim-
ních měsících proto probíhá pouze zpra-
cování ořezaných větví či vánočních stromků
na štěpku, která pak slouží jako vstupní
surovina pro pozdější tvorbu kompostovací
základky. 

Cena pro hrad Helfštýn

Hrad Helfštýn se stal „Stavbou roku“. Pre-
stižní ocenění převzali zástupci Muzea
Komenského v Přerově na slavnostním
vyhlášení v pondělí 18. října v Betlémské
kapli v Praze. Odborná porota cenu udělila
za záchranu a zpřístupnění paláce na hradě.
Kvůli hodnocení navštívila všech 90 přihlá-
šených staveb a během 13 dnů najela přes
3 200 kilometrů. (red)

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV
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Kam půjdou příští rok peníze z měst-
ské pokladny? Jaké investice Přerov
čekají? Přerované, které zajímá, jaký
je návrh rozpočtu města Přerova pro
rok 2022, se s ním mohou přijít sezná-
mit ve středu 24. listopadu od 16
hodin do malého sálu Městského
domu. Veřejného projednávání se
zúčastní politici i úředníci, kteří infor-
mují občany o podobě návrhu, ale
také odpoví na jejich dotazy. (red)

Veřejné projednávání
rozpočtu města

Jednání zastupitelstva se uskuteční
v pondělí 6. prosince ve 14 hodin ve
velkém sále Městského domu na
náměstíT.G. Masaryka. Přímý přenos
z jednání mohou zájemci sledovat na
webových stránkách města www.pre-
rov.eu a v Televizi Přerov. (red)

Zastupitelé se sejdou
6. prosince v Měšťáku

Ve čtvrtek 11. listopadu v 11 hodin
se na náměstí Františka Rasche usku-
teční pietní shromáždění. V historic-
kém sále přerovského zámku bude od
14 do 17 hodin připravena tvořivá
výtvarná dílnička, v rámci které si
návštěvníci budou moci zdarma vyro-
bit symbol válečných veteránů – vlčí
mák. Ve slavnostní síni města Přerova
se pak od 18 hodin uskuteční koncert
vážné hudby v podání Viento Marero
dua. Součástí akce je i křest kalendáře
města Přerova na rok 2022. Vstupné
je dobrovolné. (red)

Den válečných
veteránů

Ve středu 17. listopadu v 17.30 hodin
se na náměstí T. G. Masaryka usku-
teční vzpomínkové shromáždění
u pamětní desky se svíčkami. Násle-
dovat bude ekumenická bohoslužba,
která proběhne od 18 hodin v kostele
sv. Vavřince. (red)

Den boje za svobodu
a demokracii

V naší rubrice „Víc hlav víc ví“
se zaměřujeme na otázky či
tvrzení, které se objevují vpře-

rovských FB skupinách. Zároveň vyzýváme
čtenáře – narazíte-li na zprávu, o jejíž prav-
divosti máte pochybnosti, pošlete nám ji,
nejlépe jako printscreen. Tentokrát se zamě-
říme na téma, které se na přerovských

sociálních sítích řeší už několik let – volné
vstupenky na bazén a saunu, které údajně
dostávají Romové v rámci sociálních dávek
a podobně.
Jiří D. (skupina Přerovská drbna):
Nedávno mi před nádražím nabízeli
vstupenky na bazén a do sauny se
slevou cigáni. Kde je asi berou?

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví
v současné době rozhodně ne. Od dob,
kdy areál bazénu převzala společnost
Teplo a následně pak my, se nic podob-
ného nedělá. My ani žádné předtištěné
vstupenky už nemáme. Navíc nevidím
jediný důvod, proč bychom jim je měli
zdarma dávat, byli bychom sami proti
sobě. Také jsem tyto debaty už četl a při-
jde mi to naprosto absurdní. Nechápu,
proč někdo takovéto hlouposti má potře-
bu šířit. My naopak dlouhodobě řešíme
problémy, které nám návštěvníci z vylou-
čených skupin způsobují, odlákávají nám
totiž návštěvníky.“ (red)

Odpovídá vedoucí odboru sociálních věcí
a školství přerovského magistrátu Roma-
na Pospíšilová: „Tato informace se obje-
vuje každý rok. Odbor sociálních věcí
a školství ale v žádném případě nepos-
kytuje volné vstupenky na bazén ani
saunu osobám ohroženým sociálním
vyloučením. Za mého působení ani
v minulosti nic takového neposkytoval.“
Totéž potvrdila i vedoucí oddělení evi-
dence a podpor v nezaměstnanosti pře-
rovského úřadu práce Irena Škodová:
„Všem klientům úřadu práce bez výjimky
vyplácíme pouze dávky, na které mají
zákonný nárok. Žádné volné vstupenky
na sportoviště nikomu nedáváme a ani
jsme nedávali.“ Helena Hilscherová
z přerovské pobočky Člověka v tísni
doplnila: „Je to nesmysl. Nikdy v minu-
losti, ani teď v přítomnosti, jsme žádné
volné vstupenky Romům nerozdávali.
Myslím, že za šířením této nepravdivé
informace je spíše snaha vzbudit v lidech
nenávist vůči tomuto etniku.“ Trochu
světla do pověsti o volných vstupenkách
vnesl jednatel společnosti Sportoviště
Přerov Jaroslav Hýzl: „Žádné vstupenky
jsme žádným podobným skupinám lidí
nerozdávali a ani nerozdáváme. Toto se
možná dělo ještě před rokem 1989, ale

Od roku 1993,
kdy město zača-
lo s budováním
cyklostezek, se
v Přerově podaři-
lo postavit či vy-
značit více než
25 kilometrů tras

pro cyklisty. Která stezka se chystá
aktuálně, odkud kam povede, jak
bude vypadat a kolik má stát – to
je Otázko PRO radního Tomáše
Navrátila.
„V polovině října začala stavba cyk-
lostezky, po níž se kolaři dostanou z Před-
mostí až ke Gymnáziu Jakuba Škody.
V tuto chvíli stezka, začínající v Před-
mostí, končí na Velké Dlážce. Zde se nová
trasa napojí, povede přes kruhový objezd
u Strojaře, pokračovat bude přes most
Míru, poté cyklisté pojedou přes druhý
kruhový objezd, odkud zamíří přes Palac-
kého ulici až na Komenského třídu, kde
je zastaví až semafor před gymnáziem.
Předmětem stavby bude i úprava stávající
autobusové zastávky v ulici Palackého –
komunikace bude provedena jako asfal-
tobetonová, autobusový záliv bude
z žulové kostky. Chodník a autobusové
nástupiště budou provedeny z šedé
zámkové dlažby, varovné pásy z červené

dlažby s pravidelnými výstupky. Samotná
stezka je navržena jako obousměrná.
Povrch bude z červené zámkové dlažby,
jízdní pruhy budou vyznačeny zámkovou
dlažbou v šedé barvě. Na místa, kde přes
stezku přecházejí chodci, upozorní červe-
nošedá kombinace barev. Podél trasy
cyklostezky budou upraveny i přilehlé
chodníky a osvětlení. Počítáme i s vybu-

dováním nového sjezdu v Palackého ulici
o délce 24 metrů. Na jeho místě se v sou-
časné době nachází parkoviště, které bude
přemístěno. Počet míst zůstane zachován.
Celá akce přijde na více než 13 a půl milio-
nu korun, část nákladů by mohla pokrýt
dotace z ITI Olomoucké aglomerace, okte-
rou jsme požádali. Cyklostezka by měla
být hotová v létě příštího roku.“ (red)

Přerov rozšiřuje síť cyklostezek. Která bude další?
Otázka PRO radního Tomáše Navrátila

Vybudování cyklostezky, která propojí místní část Předmostí s ulicí Komenského,
přijde na více než 13 a půl milionu korun. Foto: Anna Vojzolová

Volné vstupenky nerozdává zdarma vyloučeným skupinám ani „sociálka“, úřad práce,
Člověk v tísni či vedení bazénu. Foto: Anna Vojzolová  

Dostávají Romové volné lístky na bazén a do sauny?!
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Hřbitovy jsou na Památku zesnulých připravené.
Zahradníci je zkrášlili i novou zelení

Na všech hřbitovech ve správě Technic-
kých služeb města Přerova probíhá kaž-
doročně před svátkem Památky
zesnulých generální úklid. Pracovníci
i letos shrabali listí, pokosili travnaté
plochy, vytrhali plevel z chodníků. Zmi-

zely i zbytky svíček, nepoužívané květi-
náče, vázy a odložené věci. 
Novou kobercovou výsadbu z vytrvalých
okrasných dřevin dostal před Dušičkami
přerovský hřbitov. Čerstvě osázený stře-
dový záhon před smuteční síní kopíruje

Listí je posbíráno, trávníky posekány, z chodníků zmizel plevel, odklizeny jsou odložené květináče, vázy. Dušičky
mohou začít. Na městském hřbitově navíc přibylo tisíc tři sta nových keřů, pozadu nezůstalo ani místo posledního
odpočinku v Předmostí. Nová výsadba na hřbitově v Henčlově je zatím jen jako návrh na papíře, realizovat se
bude příští rok. 

OTEVÍRACÍ DOBA

listopad až březen 7.00–17.00
v den Památky zesnulých
včetně předcházející
soboty a neděle 7.00–20.00

Takto vypadá nová výsadba přes smuteční síní.  Foto: Anna Vojzolová  

architekturu budovy, která je do písmene
A. „Brslen, levandule, nízké jehličnany
a další rostliny jsou proto vyvedeny rov-
něž do tvaru trojúhelníku. Zvolili jsme
druhy, které budou stálezelené, tedy celo-
ročně olistěné,“ uvedla Lenka Zábojní-
ková z Technických služeb města Přerova.
Součástí nového záhonu je i závlahový
systém, který bude rostlinám dávkovat
potřebné množství vody, aby byl stále
v dobré kondici a vypadal svěže. „Celkem
jsme tu nechali vysadit 1 300 kusů keřů,
které nás i s prací okolo přišly na 123 tisíc
korun,“ řekl radní Michal Zácha. Připom-
něl, že úprava se týkala také čestných
hrobů významných přerovských osob-
ností, které jsou ve správě města – na
nich jsou teď nově vysazeny macešky.
„A na vsypové loučce u kolumbária byly
odstraněny letničky a místo nich tam kve-

tou červené vřesy,“ doplnila Svatava
Doupalová, která má na přerovském
magistrátu na starost zeleň.
Zahradníci nezapomněli ani na hřbitov
v Předmostí a osadili svah u hlavního
vstupu. Zeleň tak bude nejen těšit na
pohled, ale především bude zpevňovat
svah pod místem posledního odpočin-
ku. Henčlovský hřbitov, kde byly před
časem vykáceny letité túje, si na změny
počká do příštího roku. Návrh na novou
výsadbu je už ale hotový. „Budou tam
jehličnany a půdopokryvné rostliny
v takové skladbě, aby vždy o Dušičkách
pěkně kvetly.  Kříž, který tam stojí, bude
mít zadní část pokrytou tisem. Výsadba
by se po odsouhlasení městem měla
realizovat příští rok,“ vysvětlila Lenka
Zábojníková. (red)

Přerovský hřbitov v ulici 9. května byl vystavěn v roce 1877 na mírném návrší za
tehdejším městem, kterému se říkalo V Černým, jako náhrada za zrušená pohřebiště
blíže centru, odkud byly přesunuty cenné náhrobky. Prvního listopadu téhož roku
prostor vysvětil farář Arnošt Vychodil, první pohřeb se zde konal hned následující den.
Areál se za svou historii několikrát rozšiřoval. Postupně zde vzniklo také zázemí
hřbitovní správy a městské pohřební služby. Dominantou nové části hřbitova je
smuteční síň, která byla postavena v roce 1987. V plánu je její rekonstrukce za
zhruba 40 milionů korun. „Budovu je potřeba zateplit, vyměnit okna, dveře, udělat
nové elektrorozvody. Musí se vybudovat nové osvětlení, větrání. Měly by přibýt
i toalety pro invalidy,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřínský. Město už má zpra-
covaný projekt i platné stavební povolení, investice ale byla kvůli koronavirové
situaci zatím odložena. 
Na hřbitově o rozloze více než pět hektarů se nachází 10 tisíc hrobových míst, dalších
šest set  pak v kolumbáriu. Jeho budova původně sloužila jako obřadní síň, která
byla využívána do roku 1987. Poté ji využívala správa hřbitova jako sklad nářadí.
V roce 2013 byla zrekonstruována a otevřena pro veřejnost s novým využitím jako
uzavřené kolumbárium. Kromě toho tu je i pět vsypových louček a čtyři kaple –
Psotova, Kokorova, takzvaná Šedá a Červená. V Přerově není krematorium, ostatky
zemřelých se zpopelňují v krematoriu v Olomouci-Neředíně. (red)

Historie hřbitova

Dodržujete Památku zesnulých?
Za kým na hřbitov chodíte zavzpomínat? 

■ Monika Ševčíková
Chodívám na hřbitov

na hrob mojí tchyně.
Vždycky to tam tro-
chu uklidím, ometu

listí, dám jí tam kytič-
ku, zapálím svíčku,

zavzpomínám na ni. Památku zesnulých
v naší rodině poctivě dodržujeme. Je ale
důležité si své zemřelé blízké připomínat
i během roku.  

■ Jana Grmelová
Dušičky jsou pro mne

smutný čas. Na hřbi-
tově mám pochova-
ného tatínka, ba-
bičku, dědečka, tety,

strýce i tchána. Cho-
dívám tam spolu s manže-

lem. Před dvěma lety zemřela i moje
maminka, tu mám ale dodnes doma.
Každý den si s ní povídám, zapaluju jí
svíčku. 

■ Antonín Motyčka
Já jezdím na Dušičky

do Bzence, tam
mám pohřbenou
maminku i babičku.

Zapálím svíčku, po-
ložím květiny. Dřív jsem

se snažil za nimi jezdit několikrát za rok,
teď už mi to bohužel nevychází tak často.
Ale já na ně vzpomínám i v průběhu
celého roku. 

■ Břetislav Passinger 
To víte, že vzpomínám

na své rodiče, pří-
buzné a známé.
Patří to k životu. Na

hřbitov nechodím
pouze na Dušičky, ale

samozřejmě v průběhu celého roku, když
mají výročí úmrtí, narozeniny, a to nejen
zavzpomínat, ale také poděkovat. Svým
rodičům totiž máme stále za co děko-
vat. (red)

A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A

Na hřbitově je vyznačeno padesát hrobů významných občanů města Přerova –
a také tam jsou umístěny pomníky připomínající památku občanů, kteří zahynuli
během válečných událostí, například Pomník obětem německého fašismu. 

Foto: Město Přerov
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Kořeny svátku zesnulých je možné najít
v předkřesťanských dobách. V noci
z 31. října na 1. listopadu slavili staří Kel-
tové konec léta a nový rok, svátek Sam-
hain. Ten byl podle keltské tradice časem,
kdy se duše zesnulých vracejí domů,
a jejich příbuzní jim svítilnami z vydlaba-
ných řep pomáhají na cestě do podsvětí.
Na ochranu před zlými duchy se lidé pře-

vlékali do hadrů a malovali si obličeje.
Památku věrných zemřelých zavedl roku
998 opat svatý Odilo z Cluny, který se
snažil pokřesťanštit pohanskou tradici,
postupně se pak rozříšila po celé Evropě.
Památka zesnulých – Dušičky, jak je zná-
me dnes, navazují na první listopadový
den, na nějž podle církevní tradice v litur-
gickém kalendáři připadá svátek Všech

svatých. Tento den lidé navštěvují hřbitovy,
aby zavzpomínali na své pozůstalé. Na
hroby pokládají květiny a věnce a zapalují
svíčky. Podle lidových pověr vystupují
v předvečer Dušiček duše z očistce, aby
si odpočinuly od útrap. Blízcí hříšníků pro-
to měli naplnit lampu na olej máslem,
aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer
se příbuzní nebo přátelé napili studeného

mléka (nebo se jím postříkali), aby se tak
duše ochladily. Na svátky se také pekly
„kosti svatých“, bochánky či rohlíky ve
tvaru kostí. Památka zemřelých je vedle
Vánoc největším svátkem, který v České
republice „slaví“ křesťané i nevěřící. Hořící
svíce mají symbolizovat přítomnost
zmrtvýchvstalého Krista, květiny zase
symbolizují věčný život. (red)

Dušičky znali už staří Keltové, váže se k nim řada pověr

Lidé na Dušičky zapalují svíčky a pokládají na hrob květiny. Foto: Anna Vojzolová

inzerce

Nový kalendář města Přerova
srovnává minulost se současností
Historické fotografie Přerova doplněné dnešním pohledem na stejné
místo. Kontrasty, které přinesla doba. Vývoj městského prostoru. Kon-
frontace, ale i srovnání. To je tématem kalendáře pro rok 2022, který
vydává město Přerov společně s Muzeem Komenského. Sada, která půjde
do prodeje po listopadovém křtu, bude obsahovat nástěnný, stolní
a kapesní kalendář. 

Přerov kdysi a dnes. Město vydává kalendář plný kontrastů. Koláž: Město Přerov

Každý rok vydává přerovský magistrát
svůj originální kalendář. Ten letošní je
svým pojetím opravdu výjimečný. Pře-
rovanům nabídne jedinečné srovnání
minulosti a současnosti.
Přerov patří k městům, která v posled-
ních šedesáti letech výrazně změnila
svůj ráz. Místo rodinných domků vyrostla
panelová zástavba, z úzkých uliček jsou
široké silnice. Některá místa jsou už jen
ve vzpomínkách pamětníků, jiná se změ-
nila jen málo. Fotografky, které se vydaly
do přerovských ulic, měly jasné zadání:
jít po stopách svých předchůdců, kteří
Přerov fotili před padesáti, sedmdesáti
či sto lety. V ruce držely starou, povět-
šinou černobílou či sépiovou fotku místa,
a to se pokusily najít a zachytit ze stej-
ného úhlu. Ne vždy to ovšem bylo jed-
noduché. „Některá místa jsou dnes už
špatně dostupná. Stojí tam například
nový dům, takže nebylo možné fotit
z dostatečné vzdálenosti. Historické fot-
ky byly také často pořizovány ze sou-
kromých bytů, kam bylo obtížné se
dostat,“ vzpomněla Jana Pivodová
z přerovského magistrátu, která fotila
snímky za město. Část z celkem 65 fotek
pochází z někdejší muzejní výstavy „Pře-
rov včera a dnes“ a autorkou soudobých

snímků je muzejní fotografka Iveta
Juchelková, která na práci vzpomíná tak-
to: „Pro mne byla největší kuriozita poři-
zování snímku na mostě Legií u dnešní
elektrárny. Dříve zde vedla úzká kame-
nitá cesta, po které jezdily jenom koňské
povozy, v dnešní době po něm vede čtyř-
proudový průtah městem. Musela jsem
podle historického snímku vběhnout
doprostřed této hustě průjezdné cesty.
Po množství troubení aut a ťukání řidičů
na čelo se mi na pátý pokus snímek
podařil vyfotit.“ Na půdě Muzea Komen-
ského – ve slavnostní zámecké síni – se
chystá 11. listopadu od 18 hodin, u pří-
ležitosti vzpomínkové akce ke Dni váleč-
ných veteránů, i křest kalendáře. Kmotry
budou primátor města Petr Měřínský
a ředitel muzea Radim Himmler. 
Přerov vydává své kalendářové sady pra-
videlně. Letošním rokem například pro-
vázely Přerovany kresby dětí z místních
základních škol, rok předtím to byly
snímky od amatérského fotografa Bohu-
mila Kratochvíla. A kalendář pro rok
2019 si nafotili sami Přerované, kteří
zabrali město z ptačí perspektivy. Kalen-
dáře se tradičně prodávají v Městském
informačním centru a k dostání bývají
také v knihkupectví Mezi světy. (red)
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„Učíme, jak vzít zodpovědnost za budoucnost do svých rukou“ – to je ústřední motto ScioŠkol. Jsou zcela jiné než školy, do kterých chodila většina
lidí. Neznámkuje se v nich, děti nejsou rozděleny do tradičních tříd, školáci si s učiteli, kterým se zde říká průvodci, tykají. Jedna taková by se měla
příští školní rok otevřít i v Přerově, záležet bude na zájmu rodičů. 

Tak trochu jiná základka. V Přerově by se měla otevřít ScioŠkola

Když hledali manželé Markovi tu nejvhod-
nější školu pro svou dceru Laurinku, přáli
si, aby byla jiná, než zažili sami – svobodná
arespektující. Škola, která sice nenaučí odří-
kat vyjmenovaná slova či Pythagorovu větu
zpaměti jako básničku, ale děti v ní tvoří,
objevují a připravují se na svět plný změn
anetušených příležitostí, poznávají své silné
i slabé stránky, učí se zodpovědnosti za svá
rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.
„Volba padla na ScioŠkolu, která splňuje
vše, co jsme si přáli. Ta nejbližší je až v Olo-
mouci. Dcera Laura je v ní naprosto spoko-
jená. Říkali jsme si, že je škoda, že nic
takového není i tady,“ vysvětlil Petr Marek.
Proto se Markovi rozhodli oslovit vedení
ScioŠkol apřesvědčit je, aby pobočku otevřeli
i v Přerově. Nejprve bylo nutné najít nej-
vhodnější prostor. Volba padla na dům přímo
v centru na Masarykově náměstí 14, který
bylo ale nutné nejprve zrekonstruovat. „Část
peněz na opravu čelní zdi jsme získali z dota-
ce od přerovského magistrátu. Přejeme si,
aby si budova zachovala svůj ráz, respek-
tujeme původní podobu interiéru. Dům si
musí zachovat svou duši,“ zdůrazňuje Petr
Marek. Děti by mohly mít k dispozici pro-
storné třídy, jídelnu, tělocvičnu, krásnou
zahradu. 

Na základě zájmu se rozhodne
O tom, zda se škola v Přerově skutečně ote-

vře, zatím ale ještě není definitivně rozhod-
nuto. Záležet bude na zájmu rodičů, jasno
by mělo být v řádu několika týdnů. „ V prvním
roce budeme přijímat nejprve žáky od 1. do
6. třídy, pokračovat ve škole pak bude možné
standardně až do devítky. Častá bývá obava
rodičů, zda děti uspějí při přijímacích zkouš-
kách na střední školy. Mohu potvrdit, že
všichni naši žáci se dostali alespoň na jednu
školu, kterou si vybrali,“ konstatoval spolu-
zakladatel sítě ScioŠkol Jon Šotola. Pro rodiče,
kteří lpějí na tradičním modelu vzdělávání,
ale podle něj škola dobrou volbou nebude.
„Místo tradičních devíti tříd se děti obvykle
rozdělují do tří trojročí. Nebudou dostávat
známky ahodiny nepovedou učitelé, ale prů-
vodci vzděláváním. Vycházíme z toho, že děti
mají přirozenou touhu učit se. Podporujeme
proto vnitřní motivaci a jedinečnost každého
dítěte,“ vysvětlila členka Rady ScioŠkoly
Kateřina Kašíková. Chyby nejsou ve ScioŠkole
ničím nežádoucím, naopak, jsou cestou ke
zlepšování. Cílem je, aby vzdělávání dávalo
smysl i v každodenním životě a aby děti
uměly své znalosti uplatnit.

Jak to probíhá
Jednotlivé dny v týdnu se rozdělují na pro-
jektové a předmětové. „V projektových
dnech děti samostatně či společně pracují
na dlouhodobých projektech, které si samy
zvolily. Během předmětových dnů je prů-

vodce vede jednotlivými tématy. Každý
den začíná ranním kruhem, kde se sejdou
děti z celého trojročí se svými průvodci,
povídají si, co je potkalo, hrají si, zpívají,“
popisuje Kašíková. Děti se samy hodnotí,
navrhují řešení, jak se zlepšit. Samozřej-
mostí je velmi úzká spolupráce s rodiči. Ti
se mohli s fungováním ScioŠkol seznámit
na dvou besedách, které proběhly v září
a říjnu. „Jsem naprosto nadšená. Líbí se
mi ten přístup, vedení dětí k zodpovědnosti,
umění se sám rozhodnout, schopnosti brá-
nit se zlu a chránit dobro. Vztah mezi prů-
vodci a dětmi je plný vzájemného respektu,
žádné autoritativní metody, kdy má učitel
vždy pravdu,“ hodnotí pocity z filozofie

ScioŠkoly Kateřina Martínková. Podobný
názor má i Ivana Pečková, její manžel však
její nadšení nesdílí. „Manžel byl doma
vedený, že musí nosit jen jedničky a dvojky.
Slovní hodnocení považuje za absolutní
nesmysl. Věřím ale, že ještě změní názor.
Syn je v normální škole, ale nechodí tam
rád," popisuje Ivana. Otevření nové
ScioŠkoly vítá i vedení města. „Ačkoliv
může být tato škola pro některé rodiče
příliš alternativní, určitě v nabídce přerov-
ských škol chyběla. Tuto aktivitu rozšíření
možnosti studijních příležitostí přerovských
žáků proto rozhodně vítáme,“ dodává
náměstek primátora Petr Kouba, který má
na starost školství. (red)

Vedení sítě ScioŠkol představilo principy vzdělávání rodičům na dvou besedách.
Foto: Anna Vojzolová

Rodina paní Zdeny (příjmení redakce s ohle-
dem na choulostivost problému nezveřej-
ňuje) se dostala do finančních problémů
poté, co zaměstnavatel nezaplatil za jejího
syna Petra povinné odvody. „Syn sedm let
pracoval na Slovensku. Zaměstnavatel mu
po celou dobu tvrdil, že se mzdou platí
i všechny odvody. Syn mu bohužel uvěřil.
Poté, co zaměstnání opustil, však zjistil, že

to nebyla pravda, a začaly problémy. Bývalý
zaměstnavatel se k tomu nijak nestaví,
nepřijímá za nic zodpovědnost a dluhy
vymáhají po synovi,“ vypráví paní Zdena.
Rodina teď musí dluhy vůči zdravotní pojiš-
ťovně a OSSZ splatit. Ačkoliv se snaží, co
jim síly stačí, doposud se z dluhové pasti
nedostali. „Nemůžeme si dovolit prakticky
nic jiného než splácení dluhů. Nemůžeme
jet na dovolenou nebo si zařídit bydlení.
Bydlíme oba v jedné místnosti. Omezení je
to velké. Neustále žijeme ve strachu znávště-
vy exekutora. Už unás jednou byl,“ smutně
vzpomíná paní Zdena. Díky Milostivému
létu ale existuje reálná šance, že dluhy splatí
abudou se synem moci žít zase normálním
životem. „O možnosti využít takzvané Milos-
tivé léto jsme se dozvěděli od poradce Člo-
věka v tísni. Jsme s ním v kontaktu již delší
dobu, už nám pomáhal řešit některé zdluhů
uzdravotní pojišťovny. Teď nám řekl omož-
nosti se těchto dluhů zbavit definitivně,“
říká s nadějí v hlase paní Zdena.

Milostivé léto platí do 28. ledna
Předpis, kterému se přezdívá Milostivé léto,
na začátku prázdnin schválila Poslanecká

sněmovna. Lidem, kteří mají dluh u veřej-
noprávních institucí, umožní definitivně se
zbavit dluhů. „Pokud vobdobí od letošního
28. října do 28. ledna příštího roku zaplatí
jistinu a 908 korun exekutorovi za uzavření
exekuce, budou jim odpuštěny veškeré
úroky, poplatky advokátům či penále. Je
to unikátní příležitost. Za poslední roky si
nepamatuji podobnou příležitost pro lidi,
kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj
dluh,“ uvedl dluhový expert Člověka v tísni
Daniel Hůle. Jak ale zdůraznil, podmínkou
je, aby dluh vymáhal soudní exekutor. Na
závazky, které si instituce vymáhají samy
pomocí daňových nebo správních exekucí,
se toto osvobození nevztahuje. „Milostivé
léto se nevztahuje ani na dluhy vůči sou-
kromým věřitelům, ale výhradně na dluh
vůči státu, či institucím, ve kterých má
stát majetkový podíl, a dluh přešel do
exekuce,“ doplnil Hůle. Jedná se tak vedle
dluhu na zdravotním a sociálním pojištění
rovněž o závazky u institucí, jako je napří-
klad ČEZ, Český rozhlas, Česká televize,
dopravní podniky, školy, nemocnice. Všich-
ni, kteří se vyskytli v tíživé situaci a potře-
bují poradit, se mohou obrátit na dluhové

Milostivé léto pomáhá dlužníkům odepsat dluhy v exekuci
Každý jedenáctý obyvatel České republiky má dluhy, proti zhruba 720 tisícům lidí jsou vedeny exekuce. Necelá třetina z nich má nyní ojedinělou šanci
se jich zbavit. Pomocnou ruku jim nabízí akce „Milostivé léto“. Využít ji chce i klientka organizace Člověk v tísni paní Zdena. 

inzerce

Přerovský magistrát zatím zájem ze
strany dlužníků na akci Milostivé léto
nezaznamenal. „Určitě bychom uvítali
u dlužníků, jejichž dluhy jsou vymá-
hány soudním exekutorem, uhrazení
dlužné jistiny a zastavení těchto exe-
kucí, čímž by se nám snížil celkový
objem nedoplatků,“ říká Milena Lanž-
hotská z odboru ekonomiky přerov-
ského magistrátu. Jak dále uvedla,
nejvyšší objem pohledávek je na
nájemném a službách u obecních bytů,
které se pohybují v řádech desetitisíců
až statisíců korun. „Z daňových pohle-
dávek je nejvyšší objem nedoplatků
na pokutách za spáchané přestupky
na území města – nejvyšší pokuty jsou
ukládány za dopravní přestupky, které
se v některých případech pohybují
v řádech desetitisíců korun,“ doplnila
Lanžhotská.  U místních poplatků je
nejvyšší objem nedoplatků u poplatku
za komunální odpad. 

poradce z organizace Člověk v tísni, a to
bezplatně. (red)
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Dobrovolníci se stali mými přáteli, říká vozíčkář Michal Ondryáš
Maltézská pomoc působí v České republice už od roku 2002. Sdružuje dobrovolníky, kteří zdarma pomáhají osamoceným seniorům, rodinám s dětmi
v tíživé životní situaci, pěstounským rodinám, ale i lidem se zdravotním postižením. A to je i případ Michala Ondryáše. 

Dobrovolnice Jana Pavlíková a Michal Ondryáš spolu vyrazili i do zoologické
zahrady. Foto: Jana Pavlíková 

Vztah mezi klientem a dobrovolníkem z Maltézské pomoci velmi často přeroste
v přátelství. Foto: Maltézská pomoc

inzerce

Ačkoliv je Michal Ondryáš upoutaný na
vozíček, zvládá se o sebe postarat sám.
K Maltézské pomoci ho přivedla až jeho
láska ke sportu. „Moc rád plavu. Od té
doby, co byly zrušeny vyhrazené hodiny pro
postižené, ale potřebuji s sebou doprovod.
Proto jsem se obrátil na Maltézskou pomoc.
Už jsou to zhruba tři roky,“ vypráví  Michal.
Během té doby za ním začali postupně
docházet čtyři dobrovolníci z Maltézské
pomoci, se všemi je stále v kontaktu. „Když
mají čas, navštěvují mě nebo spolu někam
zajdeme. Chodíme nejen na bazén, ale i na
procházky, do kina nebo třeba jen na pivo.
Neberu je jako sociální pracovníky, jsou to
mí přátelé,“ vysvětluje Michal Ondryáš.
Jedním z dobrovolníků, kteří se s ním schá-
zejí, je i Jana Pavlíková. „Těch důvodů, proč

jsem se rozhodla zapojit, je více. Sociální
práce jako taková mě baví, ráda pomáhám
lidem. Těším se na všechna setkání, naplňu-
je mě to. Je jasné, že lidé, kterým jde jen
o peníze, se do toho rozhodně vrhat nebu-
dou. Jako Matka Tereza se ale opravdu
necítím,“ směje se dobrovolnice. Společně
s Michalem Ondryášem nedávno vyrazili
dokonce i do zoologické zahrady. „Jeli jsme
mým autem, Michal si vzal místo elektric-
kého vozíku mechanický, já jsem ho tlačila
před sebou. Bylo to moc fajn. Je moc důle-
žité si s klientem lidsky sednout. Vzájemně
si pak pomáháme vyplnit náš volný čas,“
popisuje Jana Pavlíková.
Zakladatelem organizace je řád maltéz-
ských rytířů, který také díky Maltézské
pomoci naplňuje své poslání laskavé pomo-

ci chudým, nemocným a potřebným, a to
nepřetržitě už více než 900 let. V České
republice působí organizace v sedmi kra-
jích, v Olomouckém kraji má 5 středisek.
V Přerově dobrovolníci chodí pomáhat
například i klientům Domova pro seniory
města Přerova, Charity Přerov, Alfa handi-
capu a dalším. Své služby poskytují zcela
zdarma. „Snažíme se, aby do rodin přichá-
zela nejen podpora profesionálních sociál-
ních pracovníků, ale usilujeme i o zapojení
dobrovolníků, kteří se věnují třeba i doučo-
vání dětí a volnočasovým aktivitám s nimi,“
popisuje fungování organizace vedoucí
center Maltézské pomoci v Olomouckém
kraji Michal Umlauf. Darování byť jen i hodi-
ny týdně podle něj dokáže zázraky. „Nikdo
nechce a nemůže být dlouhodobě sám, což

ukázalo i období koronavirové epidemie,
proto se snažíme motivovat a získávat
ochotné osoby, které se rády rozdělí o svůj
čas, schopnosti a dovednosti a nabídnou
ho jinému potřebnému člověku,“ připo-
míná Michal Umlauf. Dobrovolnictví je
vhodnou příležitostí nejen pro studenty
středních a vysokých škol, ale i pro osoby
vproduktivním věku či aktivní seniory. Mini-
mální požadovaný věk je 15 let. „Všem ve
stejné situaci, jako jsem já, bych vzkázal,
aby se nebáli apožádali Maltézskou pomoc
o spolupráci, je to výborná věc. Jsou mezi
nimi jen samí dobří lidé. Pomáhají, jak
mohou. Navíc člověk nezůstane osamo-
cený, může se stýkat s jinými lidmi,“ zdů-
razňuje výhody Maltézské pomoci Michal
Ondryáš. (red)
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Podzim je ústředním tématem fotografií, o které se v listopadovém čísle Přerovských listů podělilo pět fotografů. Naše výzva trvá: Máte i vy nějakou
pěknou, nejlépe zimní, fotku z Přerova, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám ji do redakce na e-mail
redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších vydání.

Tajemnou podzimní atmosféru na náměstí TGM zachytil svým fotoaparátem Ladislav
Štulpa. 

Neobvyklý pohled na přerovský zámek přes pomník Jana Blahoslava nabízí snímek
Jana Gebauera. 

O fotografii závodní tratě v přerovské rokli zachycenou z ptačí perspektivy se podělil
Michal Oharek. 

Martina Cína zaujala Bečva zrcadlící zamračenou podzimní oblohu. Nechybí ani
přerovský zámek. 

Romantický vstup do městského parku Michalov zvěčnila na své fotografii Jitka Elšíková. Také centrum města Přerova viděné pohledem ptactva poslal Michal Oharek. 
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Největší letošní rekordman měl na tachometru 131 kilometrů

Před třemi lety se přerovská radnice roz-
hodla zakročit proti řidičům, kteří se pro-
háněli místními částmi Lověšice, Lýsky
a Kozlovice rychlostí nad zákonný limit.
„Pracuji ve firmě v Lověšicích. Když jsem
se chtěl z vedlejší ulice dostat na hlavní

silnici, bylo to téměř nemožné. Auta tudy
mnohdy jezdila i více než devadesát-
kou,“ vzpomněl Přerovan Petr Novotný.
Jeho slova potvrzuje i Ivana Jelínková,
která bydlí v místní části Kozlovice a říká:
„Osobní auta i náklaďáky projížděly Koz-

Už od roku 2018 dohlížejí na dodržování povolené rychlosti ve třech místních částech Přerova stacionární radary. Město tak vyhovělo občanům Lověšic,
Lýsek a Kozlovic, kteří si dlouhodobě stěžovali na piráty silnic. Během prvních sedmi měsíců letošního roku měřiče vyfotily více než 12 tisíc přestupků. 

JAKÉ DALŠÍ VÝMLUVY
UVEDLI ŘIDIČI?

■ Moje vozidlo neposkytuje audioza-
řízení na upozornění o možném pře-
kročení rychlosti jízdy a ani jiné
možné elektronické zařízení, které
toto umožňuje.

■ Dopravní značka B20a byla nain-
stalována v nedávné době na místě,
které bezdůvodně přinutí řidiče
motorových vozidel náhle snížit
rychlost jízdy. Tím ohrozí a omezí
vozidla jedoucí za ním.

■ Upozorňuji na skutečnost, že pokud
bych neustále sledoval rychlost jízdy
na přístrojích palubní desky, poru-
šil bych zákon o silničním provo-
zu  (§ 5 odst. 1 písm. b-d) a mohl
bych tím způsobit dopravní nehodu,
nebo jinak ohrozit ostatní účastníky
silničního provozu. 

lovicemi minimálně šedesátkou. Přejít
s dětmi přes přechod byl přímo nadlidský
výkon.“ Radnice proto nechala v nej-
problémovějších lokalitách radary
namontovat. Během prvního roku radary
vyfotily neuvěřitelných třicet tisíc pře-
stupků. Jejich počet se ale postupně sní-
žil. „V období od 1. ledna do 1. srpna
letošního roku nám bylo oznámeno
12 276 přestupků, z toho více než dva
tisíce zapříčinila vozidla s mezinárodní
poznávací značkou. Jeden z rekordmanů
jel přes Lověšice rychlostí 131 kilometrů
v hodině,“ uvedla Jiřina Pospíšilová
z oddělení dopravních přestupků a regi-
stru řidičů přerovského magistrátu. Vět-
šina řidičů svůj přestupek uzná a pokutu
uhradí, jsou ale i ti, kterým se platit
nechce. Podle slov Jiřiny Pospíšilové nej-
sou výjimkou obstrukce ze strany pro-
vozovatelů, kteří uvádějí, že vozidlo řídila
osoba žijící v zahraničí – naposledy to
byl například údajný řidič z Thajska.
„Někteří řidiči se zase vymlouvají, že
kvůli častému sledování tachometru se
nemohou dostatečně věnovat řízení
nebo že si kvůli koronaviru nemohli včas
vyzvednout příkaz k úhradě pokuty,“
doplnila. Přestupky se po zaznamenání
automaticky odesílají městské policii,

kde se záběry vyhodnocují. Poté strážníci
zpracují oznámení a předají ho na oddě-
lení dopravních přestupků k vyřešení.
Na pokutách bylo od ledna do srpna
vybráno 8 a půl milionu korun – což je
o zhruba 2 miliony méně než za stejné
období minulého roku. (red)

inzerce

Radary umí měřit rychlost projíždějících vozidel v obou směrech. Foto: Anna Vojzolová
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Co vlastně znamená Rabussa?  
Pavel David: Rabusse, čteno rabuše, byla
starověká početní hole, česky je to vru-
bovka, na kterou se zapisovaly dluhy, děla-
ly se zářezy. Pak se rozlomila napůl, každý
dostal jednu část, a až dlužník vše splatil,
hodila se do ohně. No, a protože jsme na
Hané, tak je to Rabussa s „a“ na konci.

Jak jste se dostali k renesanční
hudbě? 
Pavel David: Když jsme před dvaceti lety
začínali, chtěli jsme hudbu dělat jinak, než
už tu bylo. Z původního složení jsem zbyl
ale jenom já. Kapelu jsme založili s mou
bývalou ženou Romanou Davidovou
a houslistkou Světlanou Lašákovou. Pak
se přidala po dvou letech Dana a Petr Mila-
ta, Světlana zároveň odešla na mateřskou
a jen na záskok přišel Pavel Mollin, který
zaskakuje už šestnáct let. Jarda s námi
hraje osm let. Nebezpečný je jen post flét-
nistky, tam je fluktuace největší. Jana Bur-
dová už je čtvrtou v pořadí. Zpočátku jsme
hráli stylizovaný folklor, v podstatě morav-
ské lidové písně v hávu 17. století. Časem
se pak náš repertoár rozšiřoval o rene-
sanční písně. Navíc náš bývalý člen Petr
Milata, který s námi už nehraje, psával pís-
ničky pro šermířskou skupinu Markus M.
Těm proto říkáme šermířské písně, vyšly
na naší druhé desce a stále ještě některé
z nich v repertoáru máme. Nehrajeme vylo-

ženě na dobové nástroje, abychom se úpl-
ně nevzdálili současnému posluchači. Ale
faktem je, že úplně běžné nejsou třeba
loutny a cistry. Cistra vypadá jako mando-
lína, ale má dlouhý krk a osm strun.

Vaše kapela je dvougenerační. Jak
se vám daří společně fungovat? 
Pavel David: Je pravda, že Jarda Anděl
vyrostl ve sboru, zpíval odmalička
a s námi ho to baví. Janu Burdovou se
nám podařilo sehnat po haluzi. Je stu-
dovaná zpěvačka, kromě nás hraje ještě
v dalších asi padesáti osmi kapelách.
Není mezi námi žádná ponorka. My star-
ší se už totiž nerozčilujeme kvůli každé
ptákovině.

Jakým způsobem hledáte písně do
vašeho repertoáru? 
Pavel David:Veškeré renesanční písně
pocházejí z různých evropských zemí,
ale texty jsou naše. Dá to sice práci je
dohledat, ale je jich poměrně dost.
Záznamy existují v tištěné podobě, hod-
ně nám dnes pomáhá internet. Dají se
najít opravdu krásné kousky. Zásadně
píšeme texty české. Když je dobrý příběh,
tak v podstatě přebásníme původní text
jen do češtiny. Pokud je to ale jen třeba
krásná melodie a zpívá se o tom, že je
jaro a kvetou kytičky, tak si uděláme text
kompletně svůj. 

Kdo vám píše texty?
Pavel David: V jak kterém období.
U lidových je to samozřejmě dané. Když
jsme začali s renesanční hudbou, tak
s námi hrála i vynikající flétnistka Lenka
Štěrbová, která i textovala. Po ní jsem
tu štafetu převzal já. Na naší nové desce
se objeví hned tři písně, které nám
napsala Hanka Novotná, takzvaná Kni-
hanka přerovská. 

Vystupujete v dobových kostý-
mech, kde je sháníte? 
Dana Vaníčková: Napřed to bylo tak,
že jsme si nakoupili po second handech,
co se dalo. Pak jsem některé kostýmy
dělala já na koleně. Poslední verzi jsem
také vymyslela já, ale už jsme si ji nechali
ušít u švadleny. Nejsou to ale ale typické
dobové kostýmy, jen „jako“. Je to tro-
šičku stylizované, aby tam byl náznak
i lidovosti, ale i renesance. 
Pavel David: Schválně nechceme jít
cestou kostýmů přesně pro určité obdo-
bí, abychom nebyli zaškatulkovaní, aby
se to hodilo pro celý náš široký repertoár
a nemuseli jsme se pokaždé převlékat
pro jednotlivá období.

Vaše vystoupení je i plné humoru.
Ty slovní souboje máte nachystané
dopředu? 
Pavel David: Je to čirá improvizace.
Hlavní uvaděč je Pavel Mollin, ale někdy
je zapotřebí ty jeho kecy uvést na pravou
míru. 
Dana Vaníčková: Jsou to takové men-
tální momentální nápady. 

O čem bude vaše nová, v pořadí už
pátá deska? 

Pavel David: Bude na ní dvanáct pís-
niček, dvě věci ještě musíme dodělat.
Ale chtěli bychom, aby vyšla před Vánoci.
Jsou tam písně především renesanční,
ale jsou tam i dvě písničky z dvanáctého
a třináctého století. Je to deska pestrá,
je zase trošku jiná než ty předchozí. Pís-
ničky jsou většinou s příběhem. Není
tam tolik sborových zpěvů, je to posta-
vené hlavně na našich dvou hlavních
zpěvácích. 
Dana Vaníčková: Zatím ještě nemáme
název, variant je víc, ale pořád se nevy-
loupla ta správná myšlenka. 

Plánujete i slavnostní křest nové
desky?
Pavel David: Křest určitě bude, ale až
někdy po Novém roce. S ohledem na
současnou situaci je těžké něco pláno-
vat. Chceme křest spojit i s opožděnou
oslavou 20. výročí vzniku naší kapely. 

Kde si vás lidé mohou poslech-
nout?
Pavel David: Všude možně, kde nás
chtějí. Jsme typicky venkovní kapela,
hrajeme od jara do podzimu. V zimě
chystáme nové věci. Ale tradičně o Stříbr-
né neděli hráváme na vánočním jarmar-
ku na Horním náměstí, tam si nás
mohou Přerované přijít poslechnout i
letos. Jinak objíždíme hrady, zámky, růz-
né městské slavnosti, historické jarmar-
ky, vinobraní.  Pravidelně jezdíme i na
mezinárodní folklorní festival v Šumper-
ku. Hráváme nejvíc na Moravě, ale
i v zahraničí, například na Ukrajině,
v Německu, Polsku, ve Francii, Belgii,
na Slovensku.

(av)

Od lidovek k renesanční hudbě. Rabussa slaví dvacet let a chystá cédéčko
V našem seriálu o přerovských kapelách se tentokrát podíváme o několik století nazpět se skupinou Rabussa. Za exoticky znějícím názvem se skrývá
pět členů: Pavel Mollin (housle, mandolína a flétna), Jaromír Anděl (kytara a hlavní zpěv), Jana Burdová (flétna a hlavní zpěv), Dana Vaníčková (violoncello)
a Pavel David (cistra, kytara, loutna). O nově připravované desce i dvacátém výročí kapely vyprávěli poslední dva jmenovaní. 

Naposledy se přerovskému publiku představila skupina Rabussa při koncertě pro Karla
staršího ze Žerotína a po Jana Blahoslava na začátku října. Foto: Anna Vojzolová 

Současné složení kapely Rabussa zleva: Pavel Mollin, Jana Burdová, Pavel David, Dana
Vaníčková a Jaromír Anděl. Foto: Archiv kapely
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Jak byste zhodnotil letošní sezonu?
Letošní sezona byla dobrá, a to i přesto,
že nám odešlo několik dobrých závod-
níků do oddílů Dukla Praha, Univerzitní
sportovní klub Praha, zkrátka pryč z Pře-
rova. Zůstaly tu slabší ročníky, od kterých
se moc neočekávalo. Ale i s nimi jsme
dokázali udělat skvělé výsledky – získat
mistrovské tituly, spoustu medailí. Mezi
největší úspěchy letošního roku se řadí
deváté místo Denisy Janáčkové na
Mistrovství Evropy, kdy uspěla jako pat-
náctiletá s o tři roky staršími závodni-
cemi. Vojta Neradil se z prvních
nominačních závodů dostal na Mistrov-
ství Evropy. Tam se mu to sice nevyvedlo
v rozjížďce, ale v takové velké konkurenci
samozřejmě už to, že se tam dostal, je
sympatické. Když se vrátili z Evropy, bylo
Mistrovství České republiky, které je pro
žáky vrcholem sezony. Vojta Neradil se
pak díky vítězství na pětistovce i na kilo-
metru nominoval na Mistrovství světa.
Nominaci na Mistrovství světa si vyjela
i Denisa Janáčková. Nakonec jsme se
s ní dohodli, že nepojede na toto
mistrovství, ale konečně si zazávodí
v kategorii s věkově rovnými soupeři na
závodě olympijských nadějí, aby se už
nemohla vymlouvat na o tři roky starší
konkurentky. V závodě olympijských
nadějí startoval iAlbert Šimek. Asi nejvíc
si zazávodil Vojta Macháček – ten jel
hned čtyři tratě, z toho tři olympijské.
Zúčastnily se i Denisa Janáčková a Lenka
Kotková. 

Vraťme se k Mistrovství České
republiky v Račicích, kolik medailí
jste si dovezli? 
Výprava Kanoe klubu Přerov čítala cel-
kem 23 závodníků, kteří ukořistili 8 zla-
tých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí
a k tomu další finálové účasti. Krom
olympioniků se na umělém kanále před-

stavila v bojích na vzdálenosti 1000,
500 a 200 metrů celá česká špička.
Podobně úspěšní jsme byli i na letošním
Mistrovství Moravy, kde přerovská výpra-
va získala 10 titulů mistrů Moravy. Jako
klub jsme se v týmové bodovací soutěži
umístili na krásném 3. místě.

Mluvil jste o odchodech, jak se
s nimi smiřujete jako trenér? 
Loni odešla Gabriela Hermély, která zís-
kala před dvěma lety medaili z Mistrov-
ství Evropy, do oddílu Univerzitní spor-
tovní klub Praha. Honza Macháček díky
výsledkům přestoupil do Dukly Praha,
což je pro kluky nejvyšší meta. Mne jako
trenéra to upřímně mrzí a zatím se s tím
nějak sžívám. Tady v Přerově jsem začal
trénovat zhruba před šesti lety, takže
ti první teď začínají vylítávat. A já se
velmi těžce smiřuji s tím, že už na ně
nemám vliv. Navíc u nás mají závodníci
všechno naservírované na zlatém pod-
nose – a teď se někteří budou dost trá-
pit. Ve vrcholovém sportu je to totiž jiné,
tam už kluby očekávají, že to nejsou
děti a není potřeba za nimi stát a hlídat
je. Mám o ně obavy, ale říkám si, že je
to jejich život. Když budou chtít
a domluvíme se, vždycky jim rád zase
pomůžu.  

Přijímáte stále nové členy? 
Nábor do klubu probíhá neustále. Když
se dítě rozhodne, v kteroukoliv roční
dobu se může spolu s rodiči přijít za námi
podívat, trénujeme vždy od čtyř do šesti
odpoledne. Tady ve skupině čtyřiceti dětí
pak určitě najde parťáky. Standardně
přijímáme děti od osmi do dvanácti let.
Ale nejdůležitější je zájem o pádlování. 

Kolik vás v současné době je? 
Trenérů nás je teď šest. Máme své svě-
řence rozděleny na dvě skupiny – do

Kanoisté najezdí po vodě ročně až tři tisíce kilometrů
Ačkoliv tým opustilo několik opor, má za sebou přerovská rychlostní kanoistika úspěšný rok. Na Mistrovství republiky a Moravy posbírali závodníci
řadu medailí, úspěšně reprezentovali i na Mistrovství Evropy a na závodech olympijských nadějí. O uplynulé sezoně, ale i o tom, jak by měl vypadat
správný kanoista, jsme si povídali s trenérem přerovských kanoistů Liborem Šulákem.

Libor Šulák (úplně vlevo) a tým přerovských kanoistů. Foto: Archiv Kanoistiky Přerov

žáků, tedy do třinácti let, a pak ty starší.
V první skupině si děti spíš hrají, zkoušejí,
zda je to bude bavit. Pak už je to ale
opravdový sport. Ne každý tento přechod
zvládne. V tréninkové skupině starších
je pak sedmnáct závodníků. Celkem je
tu zhruba čtyřicítka dětí. Děti do třinácti
let trénují pondělí, čtvrtek, sobota, ti
starší mají trénink denně, někdy i dva-
krát. Kanoisté jsou schopni dělat více
sportů, jsou univerzální, komplexní spor-
tovci na individuální sport. Dobrý kano-
ista je totiž současně výborný běžec,
běžec na lyžích i plavec. Když je hezky,
najezdí na vodě i tři tisíce kilometrů za
rok. A naběhají k tomu tisíc kilometrů
v rámci tréninku. Takže když k nám začne
chodit malé dítě, umí za tři roky krásně
plavat, běhat, cvičit v posilovně, jezdit
na lyžích, na běžkách, na kole…

Jak vypadá takový typický kanoista?
V Maďarsku je kanoistika národní sport,
takže o ni mají zájem tisíce děti. U nás
tak oblíbená není, proto bereme v pod-

statě každého, kdo má zájem. Je jedno,
jestli je malý, velký, tlustý. Ideální je ten,
kdo má dobrý anaerobní systém, kdo
má sílu a vlohy pro sport, ideálně střední
výšku – v dospělosti 180 centimetrů. Na
olympiádě ale jede třeba dvoumetrový
závodník proti klukovi, který má 170
centimetrů, a jedou v podstatě stejně
rychle, protože ten velký musí tahat deset
kilo navíc. Není vůbec jednoduché se
v kanoi udržet. Jsou to hodně vratké
lodě, proto je důležité trénovat už odma-
lička. Pravidlo je, že se každý aspoň
desetkrát okoupe, než se rozjede.

K Přerovu ten pohled neodmysli-
telně patří – děti i dospělí prohá-
nějící se v kánoích po Bečvě… 
Ono to ale vůbec není jednoduché plout
po Bečvě, je v ní totiž málo vody. Je velký
rozdíl jet na hloubce jeden a dva metry.
Když jedete na nízké vodě, tak před sebou
tlačíte vlnu, kterou nikdy nemůžete pře-
jet. Tlačíte tu masu. Ale to je právě o té
cílevědomosti a disciplíně. (av)

Zpevněný břeh a nové ukotvení mola v přerovské loděnici slouží rychlostním kano-
istům od začátku října. „Nové molo nám umožní rychlejší nasedání a především
bezpečnější pohyb dětí. Jeho vybudování přišlo na více než jeden milion korun.
Město Přerov nám přispělo částkou 600 tisíc korun, 300 tisíc nám přidal Olomoucký
kraj,“ podotkl předseda spolku Kanoistika Přerov Tomáš Csoma. Slavnostního ote-
vření se účastnili zástupci města i kraje. „Nové molo se opravdu povedlo. Věřím,
že na něm vyroste spousta nových skvělých kanoistů,“ řekl přerovský primátor
Petr Měřínský. Molo ale nebyla jediná novinka letošní sezony. Hned vedle loděnice
postavili kanoisté doslova vlastníma ruka za finančního přispění sponzorů nové
cvičiště pro děti, jehož součástí je i večerní osvětlení. V budově loděnice pak opravili
jeden celý sál a předělali ho na moderně vybavenou posilovnu. (red)

Kanoisté mají nové molo za 1,1 milionu korun

Nové molo přišlo na více než jeden milion korun. Částkou 600 tisíc na něj přispělo
město Přerov. Foto: Anna Vojzolová
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Po roční pauze se do přerovského kina Hvězda vrací festival Proti Větru. V úterý 16. listopadu od 19 hodin nabídne divákům večer plný přednášek
a filmů s horskou tematikou. Akci ve spolupráci s kinem připravilo splitboardové uskupení Proti Větru. 

Festival Proti Větru přiblíží návštěvníkům svět horolezců

„Oat Flake Madness“ aneb výškové
práce v mracích
Třetí ročník zhruba tříhodinového před-
náškového a filmového maratonu odstar-
tuje vyprávění v současnosti nejútočněj-
ších českých lezců o jejich srpnovém prvo-

výstupu až do výšky 3 695 metrů v seve-
rozápadní stěně Silberhornu. Nová cesta
Oat Flake Madness má obtížnost 7c+,
9 délek a 270 metrů. O novou linii v pravé
části Jungfrau se postarali Matěj Svojtka,
Ondřej Tůma a Jáchym Srb. „Bylo to jako

na houpačce. Krásná skála a la Siurana
se střídala s kamenolomem. Zatímco ven-
ku sněžilo, proseděli jsme celé dny nad
kartami v bivaku. Hlad jsme zaháněli
nekonečnou zásobou ovesných vloček,
které nám na rozdíl od ostatního jídla
nedošly. Poslední možný den se obloha
konečně otevřela a nám se na poslední
chvíli podařilo provrtat až na vrchol,“
popisuje dramatické chvíle Matěj Svojtka.
Horolezci při své přednášce odpovědí
nejen na to, kolik vloček je potřeba s sebou
vzít na adrenalinový prodloužený týden.

„Ave Caesar“ – o jedné alpské
prstovce
Mladý alpinista Albert „František“ Bulička
přijde do přerovské Hvězdy popovídat
o prvním českém přelezu alpské prstové
spáry „Ave Caesar”. „Obsese a silná vůle.
Dvě dámy, co mě neustále zespodu
postrkovaly směrem nahoru, když jsem
lezl cestu Ave Caesar obtížnosti 7c+. Tato
vícedélková cesta protíná svými spárami

téměř tři tisíce vysokou severní stěnu
žulové jehly zvané Petit Clocher du Porta-
let. Vrchol leží na švýcarské straně masivu
Mont Blanc,” vypráví alpinista. Výstup se
mu podařil až na druhý pokus.  Jeho poví-
dání zakončí stejnojmenný filmový doku-
ment z dílny Emontana.cz.

Manaslu – 8 163 metrů nad mořem
Jak to vypadá, když se párty z pražských
Holešovic přesune nad 8000 metrů? O své
dojmy z letošní úspěšné expedice se podělí
člen Proti Větru Jan Koukol.
„V kinech se v dnešní době objevuje už
více festivalů s vysokohorskou tematikou,
ale nikdy jednotlivé filmy neprezentují
samotní aktéry. Líbí se mi, když je festival
s duší – tedy s účastí těchto lidí,“ vysvětluje
vznik festivalu jeho organizátor Michal
Kužela z uskupení Proti Větru. Součástí akce
bude i losování tomboly, akce bude pokra-
čovat volnou zábavou v kavárně Kabinet
Hvězda. Vstupenky je možné zakoupit přes
web přerovského kina Hvězda. (red)

I letos nabídne festival Proti Větru tři přednášky s vysokohorskou tematikou. 
Foto: Archiv Michala Kužely

Když se řítí z kopce na longboardu nebo
se prohání na snowboardu po svahu, těžko
si jeho hendikepu vůbec někdo všimne.
Nedovyvinutou pravou ruku má od naro-
zení. „Zřejmě jsem už u maminky v bříšku
provozoval adrenalinové sporty a zamotal
se přitom do pupeční šňůry. Ta mi pravačku
zaškrtila tak, že už nedorostla do té správ-
né délky,“ s nadhledem popisuje své posti-
žení Jan Považan. Za svůj dosud poměrně
krátký život toho stihl už opravdu hodně,
vyzkoušel snad všechny „prknové“ sporty
a ještě pomáhá podobně postiženým mla-
dým lidem najít lásku ke sportu. „Rodiče
mě od malička ve všem podporovali, i přes

můj hendikep mě vedli ke sportu. Přišlo
mi to úplně přirozené. Až jako dospělý,
když jsem se setkal s podobně postiženým
klukem na závodech, jsem si uvědomil,
že oba vlastně máme takzvaný hendikep,“
vypráví Jan. Klasickou protézu nosil kvůli
vyvážení váhy levé ruky pouze v dětství. 

Milovník adrenalinových sportů
Postižení pro něj neznamená omezení,
ale naopak výzvu. Od malička vyzkoušel
celou řadu sportovních aktivit. Jeho nej-
větší vášní jsou sporty na různých „boar-
dech“ (pozn. redakce: anglické slovo
board v češtině znamená prkno). Začínal

se skateboardingem, v zimě jezdí na snow-
boardu. Navzdory svému postižení se
věnuje i wakeboardingu (poznámka
redakce: „prknová“ obdoba jízdy na vod-
ních lyžích). „Teď jsem propadl surfingu.
Je to vlastně kolébka všech těchto sportů.
Abych se při podplouvání vln udržel na
prkně, používám madélko, o které se pra-
vačkou zachytím. Když už se vyhoupnu
na surf, žádný hendikep pro mne ne-
existuje,“ popisuje svou techniku surfování
Považan. Na Mistrovství světa ve Walesu
před dvěma lety porazil Hawaičany a skon-
čil třetí. Účastní se také downhill závodů
na longboardu, při kterých se na prodlou-
žené verzi skateboardu jezdí z kopce dolů
rychlostí přesahující 90 kilometrů v hodině.
„Při longboardingu se brzdí kontrolova-
ným smykem, jezdec se současně opírá
rukou v rukavici se speciálním pukem
o asfalt. Abych mohl brzdit i v pravotoči-
vých zatáčkách, vyvinuli jsme s kamará-
dem, závodníkem ze Švýcarska, speciální
protézu, takové kopýtko,“ vysvětluje Jan
Považan. Prototyp protézy, vyrobený na
3D tiskárně, rozbil hned na prvních závo-
dech, s druhou, vyrobenou z pevnějšího
materiálu jezdí dodnes. 

Inspirace pro ostatní
Před čtyřmi lety Jan spolu s Miloslavem
Brzákem založili spolek Adapted. Ten sdru-
žuje a podporuje handicapované sportov-
ce, kteří se dokázali se svým osudem

poprat. Finanční pomoc je možná jen díky
sponzorům, ale těch je momentálně
nedostatek. „Náš závodní tým tvoří šest
sportovců. Kromě prknových sportů se
někteří věnují skialpinismu, paraglidingu,
běhání a downhill jízdě na kole. Chceme
být inspirací pro ostatní postižené, ukázat
třeba těm, kteří po úraze skončili na vozí-
ku, že tím jejich život nekončí,“ zdůraz-
ňuje Považan. Adapted ale může být podle
něj velkou motivací i pro zdravé lidi. „Když
postižený kluk na vozíčku dokáže udělat
salto vzad, tak proč by oni měli sedět doma
na zadku a koukat do zdi,“ apeluje Jan. 
Díky své druhé lásce – filmování Jan Pova-
žan procestoval velkou část světa, byl
například v Indonésii, Americe, Austrálii,
Singapuru, ve Švédsku. „Živí mě práce při
natáčení reklam, videoklipů, filmů. Začínal
jsem usvětel, teď už dělám asistenta kame-
ry, ostřiče. Podílel jsem se například na fil-
mech Erhart a Stínohra, které jdou právě
do kin. Mým snem je natočit jako hlavní
kameraman opravdu pěkný celovečerní
film,“ přemýšlí o své budoucnosti Považan,
který rovněž studuje na Fakultě multime-
diálních komunikací Baťovy univerzity ve
Zlíně obor kamera. Svůj debutující snímek
už připravuje. „Chystám se příští rok natočit
dokument oAdapted, tvořit ho budou por-
tréty čtyř hendikepovaných úderů z našeho
týmu. Bude absolutně bez příkras, chci
ukázat život s postižením takový, jaký je,“
doplňuje Jan. (red)

Své postižení jsem si až do dospělosti neuvědomoval, říká Jan Považan
Třiadvacetiletý Jan Považan z Přerova se s postiženou rukou už narodil. Ani to mu ale nezabránilo začít se věnovat adrenalinovým sportům, získat
bronz na Mistrovství světa v surfingu a studovat obor kamera na Fakultě multimediálních komunikací Baťovy univerzity ve Zlíně. Je také spoluzakladatelem
spolku Adapted, který pomáhá hendikepovaným mladým lidem. 

Longboarding je jednou z vášní Jana Považana. Aby mohl bezpečně brzdit, musel si
navrhnout speciální protézu na ruku. Foto: Archiv Jana Považana
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Letošní už 9. ročník Blues nad Bečvou
se nachází právě v polovině série pod-
zimních koncertů. Na poslední dva měsí-
ce připravil Nadační fond Blues nad
Bečvou pro hudební labužníky velkou
porci muziky. „Moderní bluesrockový
klenot plný kořenitých vibrací předvedou
v sobotu 13. listopadu v 19.30 maďarští
Woodstock Barbie. Tento energický band
v čele se zpěvačkou Alexandrou Pádár
zahraje v restauraci Pivovar,“ informuje
předseda nadačního fondu Pavel Ondrůj.
V neděli 5. prosince okouzlí přerovské
publikum svým sametovým hlasem jihoa-

frická zpěvačka Melanie Scholtz. Už v pěti
letech se začala učit hrát na klavír, v 16
letech studovala zpěv u sopranistky May
Abrahams, v roce 2002 pak vyhrála cenu
Best Jazz Vocalist v JAR v kategorii tra-
dičního jazzu. Koncert se výjimečně usku-
teční v Mervartově síni na přerovském
zámku už od 18 hodin. V sobotu 11. pro-
since v 19.30 opět v restauraci Pivovar
zahraje milovníkům blues a soulu pře-
rovská skupina Mothers Follow Chairs.
Pódium si pak vymění s další fenomenální
zpěvačkou MFA Kera & Black Heritage
feat. Mike Russell. (red)

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK
V zářijovém vydání Přerovských listů jsme si přečetli pozvánku Gymnázia Jakuba
Škody na výstavu ZASTAVENÍ V ČASE v Galerii města Přerova, jejíž vernisáž odložil
COVIDový rok 2020 až na 17. září tohoto roku. Vernisáž byla velkolepá, určitě
nikoho nezklamala, organizátoři zvládli enormní počet přítomných a za to jim patří
dík nás všech, kteří jsme se na ni těšili víc než rok. Kulaté stopadesáté výročí
přilákalo všechny věkové kategorie, i ty, které pamatují sté i stodvacáté páté výročí
této významné přerovské vzdělávací instituce. Na mnohých vystavených exponátech
a dobových dokumentech mohli hosté najít sami sebe, své přátele a vyučující.
Výstava skončila, život jde dál a 28. října jsme si symbolicky připomněli 136. výročí
úmrtí Jakuba Škody, prvního ředitele a zakladatele tohoto třetího nejstaršího
českého gymnázia na Moravě. Libuše Geryková

Pavel Ondrůj po úvodním koncertu festivalu Blues nad Bečvou s muzikanty z projektu
Steve Clarke trio. Foto: Michal Sýkora

Setkání žánrů – To nejlepší z muzikálů

Kaštany, šípky, jeřabiny, šišky, listí, ale i kukuřice a dýně – Masarykovo náměstí v Přerově ozdobil ve středu 20. října podzimní land art. Ústředním tématem byl letos kaštanový
list. „V minulých letech jsme si výzdobou připomněli třicáté výročí sametové revoluce i sto let samostatné republiky. Tentokrát je akce oslavou Dne stromů,“ vysvětlila spo-
luorganizátorka akce Marta Jandová. Na výrobě obrazce z přírodnin se podílely děti z přerovských mateřských i základních škol, Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka
a Střediska volného času Atlas a Bios. S organizací rovněž pomohli studenti Gymnázia Jakuba Škody. Foto: Město Přerov, (red)

Městský dům bude 7. listopadu v 19 hodin
opět svědkem Setkání žánrů. Lucie Ber-
gerová aRadek Novotný představí to nej-
lepší z muzikálů. Hvězdy brněnské
muzikálové scény Městského divadla Brno
zazpívají přerovskému publiku výběr ze
světoznámých muzikálů Jesus Christ
Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story,
Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair
Lady či Fantom opery. 
Absolventka oboru zpěv na Janáčkově
konzervatoři vOstravě Lucie Bergerová už
během studií hostovala vNárodním divad-
le moravskoslezském v Ostravě, poté zís-
kala angažmá v Těšínském divadle a od
roku 2015 působí v Městském divadle
vBrně. V roce 2013 získala nejvyšší ocenění
jako muzikálová herečka – Thálii.
Radek Novotný spolupracoval již během
studia na JAMU sMěstským divadlem Brno,
kde v roce 2007 přijal nabídku do angažmá

jako sólista zpěvohry. Kromě muzikálů účin-
koval také v činohrách akoncertních před-
staveních, zúčastnil se četných zahraničních
turné, znichž nejcennější pro něj byla zahra-
niční verze muzikálu Evita, kde ztvárnil
Augustina Magaldiho, Fredericka Fleeta
vTitaniku, Petra v Jesus Christ Superstar či
seržanta Foggartyho v Chicagu.
Cílem projektu Setkání žánrů je zpopula-
rizovat vPřerově nejen vážnou hudbu. Na
jeho přípravě se podílí management Měst-
ského domu ve spolupráci s uměleckou
agenturou Globart Brno. „Projekt odstar-
toval už vloni na podzim, pak ho přerušil
covid, ale už se vracíme kcelé sérii dalších
koncertů připravených pro milovníky hud-
by. Cenové dostupnosti pro všechny diváky
pomáhá propracovaný systém předplat-
ného zahrnující zvýhodněné abonentky,“
uvedl manažer kultury Městského domu
Pavel Ondrůj. (red)

Blues nad Bečvou pokračuje také
v listopadu a prosinci

Třiaomsdesátiletý Juraj Jakubisko (zcela vpravo) v doprovodu své manželky, herečky
Deany Horváthové (třetí zprava) ve čtvrtek 21. října osobně odstartoval výstavu Moje
dva světy. Slavnostní vernisáž si v Galerii města Přerova nenechalo ujít několik desítek
lidí. Kromě padesátky Jakubiskových grafik a olejomaleb si návštěvníci mohli pro-
hlédnout i filmové kostýmy a rekvizity k pohádce Perinbaba a dva světy, která se
z části natáčela i na přerovském Horním náměstí. Expozice tak symbolicky propojuje
dvě životní lásky slovenského režiséra: film a výtvarné umění. Prodejní výstava potrvá
až do neděle 21. listopadu. Foto: Jan Gebauer, (red)
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Provozní doba plaveckého areálu Přerov – listopad 2021

vnitřní 50m částečný společná společná 
datum dětský bazén pronájem sauna sauna

bazén z bazénu zvenku

1. 11. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jedna dráha, – v párech
8–12 šířka, 15–21

13–14 šířka, 14–15 délka
2. 11. 13–14, 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka,  18–21 ženy 13–21

18–20 18–21 9–13 šířka, 19–20 délka,
19–20 délka

3. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–20 18–21 9–12 šířka, 13–14 šířka,

18–19 délka 
4. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21

19–20 18–21 9–12 šířka, 13–14 šířka,
19–20 délka 

5. 11. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka,  15–21 muži 15–21
14–15 délka,16–19 šířka

6. 11. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20
7. 11. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18
8. 11. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jedna dráha, – v párech

8–12 šířka, 13–14 šířka, 15–21
14–15 délka

9. 11. 13–14, 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–20 18–21 9–13 šířka, 19–20 délka 

10. 11. 13–16, 6–8, 9–12,  6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–20 18–21, 13–16, 9–12 šířka, 13–14 šířka,

18–21 18–19 šířka
11. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21

19–20 13–16, 19–21 9–12 šířka, 13–14 šířka, 
19–20 délka

12. 11. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka,16–19 šířka

13. 11. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20
14. 11. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18
15. 11. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jedna dráha, – v párech

8–12 šířka, 13–14 šířka, 15 –21
14–15 délka

16. 11. 13–14, 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–20 18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

17. 11. 10– 20 10–20 – 10–20 společná 10–20
18. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21

19–21 13–16, 19–20 9–12 šířka,13–14 šířka, 
19–20 délka

19. 11. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

20. 11. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20
21. 11. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18
22. 11. 13–16 6–12, 13–16 6–7 jedna dráha, – v párech 15–21

8–12 šířka, 13–14 šířka, 
14–15 délka

23. 11. 13–14, 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–20 18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

24. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21 
18–20 13–16, 18–21 9–12 šířka, 13–14 šířka, 

18–19 délka
25. 11. 13–16, 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21

19–20 13–16, 19–21 9–12 šířka, 13–14 šířka, 
19–10 délka

26. 11. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

27. 11. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20
28. 11. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

29. 11. 13–16 6–8, 9–14, 6–7 jedna dráha, – v párech 15–21
18–21 8–12 šířka,13–14 šířka, 

14–15 délka

30. 11 13–14, 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–20 18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

KINO HVĚZDA PŘEROV
1. 11. 19.00 Ladislav Zibura – Prázdniny v Česku
2. 11. 17.30 Karel
2. 11. 20.00 Duna dabing,12+
3. 11. 17.00 Není čas zemřít titulky, 15+
3. 11. 20.00 Paralelní matky ART/P, titulky, 15+
4. 11. 10.00 Zátopek BS
4. 11. 17.00 Eternals            RP, titulky
4. 11. 20.00 The Doors: Live at The Bowl’68 Special Edition RP, titulky
5. 11. 17.00 Eternals 3D, dabing, 12+
5. 11. 20.00 Není čas zemřít titulky, 15+
6. 11. 15.00 Addamsova rodina 2 Bijásek, dabing
6. 11. 17.00 Venom 2: Carnage přichází dabing, 12+
6. 11. 20.00 Eternals dabing, 12+
7. 11. 10.00 Tlapková patrola ve filmu Bijásek, dabing
7. 11. 15.00 Zátopek BS
7. 11. 17.30 Karel
7. 11. 20.00 Eternals titulky 12+
8. 11. 17.00 Duna titulky, 12+
8. 11. 20.00 Halloween zabíjí titulky, 15+
9. 11. 17.30 Zátopek
9. 11. 20.00 Lidi krve P, 15+

10. 11. 17.00 Eternals titulky, 12+
10. 11. 20.00 Karel
11. 11. 10.00 Zbožňovaný BS, 12+
11. 11. 17.30 Přání Ježíškovi  RP
11. 11. 20.00 Poslední noc v Soho RP, titulky, 15+
12. 11. 17.00 Není čas zemřít titulky, 15+
12. 11. 20.00 Přání Ježíškovi
13. 11. 15.00 Rozbitý robot Ron Bijásek, dabing
13. 11. 17.00 Eternals 3D, dabing, 12+
13. 11. 20.00 Poslední noc v Soho titulky, 15+
14. 11. 15.30 Myši patří do nebe Bijásek
14. 11. 17.30 Přání Ježíškovi
14. 11. 19.30 Duna 3D, titulky, 12+
15. 11. 17.30 Venom 2: Carnage přichází titulky, 12+
15. 11. 20.00 Přání Ježíškovi
16. 11. 16.30 Karel
16. 11. 19.00 Proti Větru vol.3
17. 11. 14.30 Eternals dabing, 12+
17. 11. 17.30 Poslední noc v Soho titulky, 15+
17. 11. 19.30 Není čas zemřít titulky,15+
18. 11. 10.00 Zátopek BS
18. 11. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz RP, titulky
18. 11. 20.00 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun RP, titulky
19. 11. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz  dabing
19. 11. 20.00 Poslední noc v Soho titulky, 15+
20. 11 15.30 Vlk a lev: Nečekané přátelství Bijásek, dabing
20. 11. 17.30 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun titulky
20. 11. 20.00 Karel
21. 11. 15.30 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
21. 11. 17.30 Přání Ježíškovi
21. 11. 19.30 Eternals titulky, 12+
22. 11. 17.00 Duna dabing, 12+
22. 11. 20.00 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun titulky
23. 11. 17.30 Zátopek
23. 11. 20.00 Halloween zabíjí titulky, 15+
24. 11. 18.00 Martin Loew: Dubaj, zázrak v poušti
25. 11. 10.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel BS 12+
25. 11. 17.30 Vánoční příběh RP, 12+
25. 11. 19.00 Klan Gucci RP, titulky, 12+
26. 11. 17.00 Eternals 3D dabing, 12+
26. 11. 20.00 Vánoční příběh 12+
27. 11. 15.30 Encanto Bijásek, 3D, dabing
27. 11. 17.00 Klan Gucci titulky,12+
27. 11. 20.00 Král Richard: Zrození šampiónek P titulky
28. 11. 10.00 O čertovi a jiné vánoční pohádky P/Bijásek
28. 11. 15.30 Encanto   Bijásek, dabing
28. 11. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
28. 11. 20.00 Karel
29. 11. 17.00 Klan Gucci titulky, 12+
29. 11. 20.00 Přání Ježíškovi
30. 11. 17.30 Vánoční příběh 12+
30. 11. 19.30 Není čas zemřít titulky, 15+
Změna programu vyhrazena. P = premiéra | RP = republiková premiéra BS = Biosenior
Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub

www.kinohvezdaprerov.cz,
tel.: 581 33 13 13

Plavání pro seniory
1. 11, 4. 11., 8. 11., 11. 11., 15. 11., 18. 11., 22. 11., 25. 11., 29. 11. (13–14)
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                          KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
                         4. 11. Ruda nad Moravou–Šumperk, 11 km,
vede Bernátová, vlak 8.35
6. 11. Domašov n. B.–Kam. proudy–Hrubá
Voda, 16 km, vede Válková, vlak 7.04
11. 11. Věžky–Vlkoš–Říkovice, 8 km, vede
Lančová, bus 7.35, nást. 10
13. 11. Troubelice–Úsov–Moravičany,
15 km, vede Sedláková, vlak 7.04, účast
nahlásit
18. 11. Lazníky–Velký Újezd, 10 km, vede
Peprnová, bus 8.35, nást. 20
20. 11. Chropyně–kolem řeky Moravy –
Kroměříž, 12 km, vede Šťávová, vlak 8.57
25. 11. Stará Věc–zámeček–Čechy, 12 km,
vede Láhnerová, bus 7.45, nást. 14
27.11. Napajedla–Žlutava–Halenkovice,
15 km, vede Válková, vlak 7.37

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
www.rcslunicko.cz,
facebook: rcslunickoprerov
12. 11., 9–12 a 14–17 hodin. Bazárek hra-
ček – na výběr hračky a dětské knihy v dob-
rém stavu a funkční. V době konání bazárku
bude otevřena dětská herna. Prodávající se
pro další informace mohou přihlásit na emai-
lu: rcslunicko.bazarek@seznam.cz.
25. 11., 16.30–18.30 hodin. Kurz kraso-
písma s Kateřinou Chytilovou. Téma kurzu:
Vánoce. Cena kurzu: 350 Kč. Kapacita je
omezena. Je nutné se přihlásit na emailu:
rcslunicko@email.cz.
Herna je otevřená v době 9–12 hodin, začá-
tek programu v 10 hodin.
Úterý – herna s programem Zpívánky, odpo-
ledne 16–18 hodin keramika pro rodiče
s dětmi (nutné se přihlásit)
Středa – herna s programem Hrátky s bato-
látky (nutné se přihlásit)
Čtvrtek – herna s programem Tvoření 
Sledujte naše facebookové stránky @rcslu-
nickoprerov a webovky www.rcslunicko.cz,
kde jsou aktuální informace.
             
MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
7. 11., 19.00 To nejlepší z muzikálů s Lucií
Bergerovou a Radkem Novotným
Průřezem úspěšnými muzikálovými insce-
nacemi v podání hvězd brněnské muzikálové
scény Městského divadla Brno. Představení
je přeloženo z 16. 3. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
14. 11., 13.30 Nedělní párty 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou Mini
a Harmony.
16. 11., 19.00 Kafe u Osmanyho
Originální talkshow populárního módního
návrháře kubánského původu Osmanyho
Laffity.
23. 11., 19.00 Sceramers
Vystoupení mistrů parodie a nadsázky umě-
lecky okořeněné o divadelní přesah. 
Výstava Jindřich Otta z Losu, šlechtic
své doby
U Památníku jednoty bratrské můžete až do
konce listopadu navštívit exteriérovou výstavu
s názvem Jindřich Otta z Losu, šlechtic své
doby. Tento muž byl členem, podporovatelem
aochráncem jednoty bratrské. Expozice vychá-
zí z fotografií k výročí popravy účastníků sta-
vovského povstání a je připravena na
oboustranných podsvícených panelech.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Pondělí 1. 11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Potraviny s léčivou silou – Olga Žup-
ková

Čtvrtek 4. 11.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech
Pondělí 8. 11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Domácí násilí – zaměřeno na seniory
– Mgr. Michaela Luběnová
Čtvrtek 11. 11.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech
Pondělí 15.11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Zdravotnické potřeby a přípravky na
hojení ran – Kateřina Papšíková
Čtvrtek 18. 11. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech
Pondělí 22. 11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Hrátky s pamětí II. část – Mgr.Martina
Krejčířová
Čtvrtek 25. 11. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech
Pondělí 29. 11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Broumovské kostely – Mgr. Martina
Krejčířová
PC kurz pro všechny, co „neumí“ zapnout
počítač a nebojí se myší. (7 lekcí, pondělí
14.45–16.15) Začátek 8. 11., cena 450 Kč,
Centrum SONUS, Palackého 17a, přihlášky
u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1.–29. 11. Portrét tužkou – výtvarný kurz
kresby, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo
nám. 36, každé pondělí od 16.00 do 18.00
hod. (jen pro přihlášené)
2., 16. a 30. 11.Virtuální univerzita třetího
věku – videopřednášky pro studující seniory,
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36,
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
hod. (jen pro přihlášené)
4. 11. Mozek miluje příběhy – přednáška
Jitky Krásné o trénování paměti, učebna
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od
17.00 hod.
15.–19. 11. Prodej vyřazených knih a časo-
pisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo
nám. 36, každý den (kromě středy) od 8.00
do 17.00 hod.
18. 11. Beseda a autorské čtení se spiso-
vatelkou Blankou Hoškovou, učebna MěK
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
hod.
24. 11. Panama a Kostarika – cestovatelská
beseda s Alenou a Jiřím Márovými, Minis-
terstvo zemědělství ČR v Přerově, Wurmo-
va 2, od 17.00 hod.
Akce pro děti:
2. 11.Tvořivá dílna – podzimní lucerna, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 12.00 hod.
4., 11., 18. a 25. 11. X-BOX (oblíbené
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 12.00 do 17.00 hod.
5., 12., 19. a 26. 11. Herní klub „Háčko“
(stolní a společenské hry), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14.00 do 16.00 hod.
29. 11. Tvorba vánočních dekorací s Kris-
týnou Janáčkovou pro děti i dospělé, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 15.00 do
17.00 hod.
Akce v místních částech:
9. 11. Beseda a autorské čtení se spisova-
telkou Lenkou Chalupovou, Penčice, od
17.00 hod.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže
Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné
zájmové skupiny: 
Aktuální možnosti ověřujte telefonicky na
tel.: 581 250 531 (pokladna muzea) nebo
na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly
Výstavy: 
od 30. 7. do 11. 11. 2021
Mezi mraky: 110 let přerovského letectví /
generál Karel Janoušek a další… 
od 15. 7. do 28. 11. 2021 
Dopravní prostředky na prvorepublikových
školních obrazech.
od 30. 11. do 2. 1. 2022
Vánoce na zámku.
Akce pro veřejnost: 
2. 11. Létání v Přerově. Přednáška k výstavě
Mezi mraky: 110 let přerovského letectví.
Generál Janoušek a další... Od 17 hodin
v Korvínském domě, Horní náměstí 31 v Pře-
rově. Vstupné 10 Kč.
11. 11. Den s vlčími máky. Výtvarná dílna
ke Dni válečných veteránů. Tvořivá dílnička
pro širokou veřejnost, výroba vlčích máků
a dalších drobností. Historický sál přerov-
ského zámku, 14–17 hodin, vstupné ZDAR-
MA.
11. 11. VientoMarero duo. Koncert vážné
hudby ke Dni válečných veteránů.
Vystoupí manželé Michaela a Jiří Mecovi.
Na programu skladby F. Bendy, M. Ravela,
L. van Beethovena a dalších. Slavnostní síň
města Přerova, od 18.00 hodin. V rámci akce
proběhne křest kalendáře města Přerova na
rok 2022. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
16. 11. 3 x F. Flétna–fagot–fortepiano. Kon-
cert vážné hudby. Vystoupí vzácní hosté
z Polska pod vedením flétnistky A. Ślusarz.
Na programu skladatelé A. Vivaldi, R. Mu-
czynski, F. Chopin a C. M. von Weber. Slav-
nostní síň města Přerova, od 19 hodin.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
23. 11. Tvoříme v muzeu: podzimní listo-
hraní. Výtvarná dílna se špetkou poznání.
Tvoření podzimních dekorací s motivem listů
a zvídavý koutek pro malé všeználky.
14–17 hodin, Historický sál přerovského
zámku. Vstupné 20 Kč.
28. 11. Vernisáž výstavy Vánoce na zámku.
Slavnostní zahájení vánoční výstavy. Od
17.30 hodin v 2. patře přerovského zámku
(Horní náměstí 1).
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., si
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací o akcích Muzea Komenského
v Přerově, p. o.:
Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, mobilní
telefon: 725 337 426, e-mailová adresa:
trtikova@prerovmuzeum.cz

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin. Informace o konání akcí
ORNIS dle situace aktuálně ověřte na
https://ornis.cz/ nebo FB! 
Akce pro veřejnost:
5. 11. Anděl – fusované sklo a vitráž. Výtvar-
ná dílna s Veronikou Matlochovou. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 11.
na syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo
581 219 910 12. Koná se při minimálním
počtu 5 přihlášených. Od 16 hodin v budově
ORNIS, Bezručova 10 v Přerově. Vstupné
450 Kč.
18. 11. Odpoledne u krmítka. Dílna – výroba
dřevěného krmítka. 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 11. na
e-mail: syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo
581 219 910 12. Od 16.30 v budově ORNIS.
Vstupné 20 Kč za osobu + 100 Kč za 1 krmítko.
Mykologická poradna pro nemoc do odvo-
lání zrušena.
Ekoporadna – pondělí až pátek, 9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Pře-
rově

HRAD HELFŠTÝN
V měsíci listopadu je hrad Helfštýn pro veřej-
nost otevřen pouze o víkendech od 9 do 16
hodin.
Podrobné informace o akcích včetně časů
prohlídek najdete na https://helfstyn.cz/ 
Změna programu vyhrazena.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
30.10. Shout & Sound Halloween
14.11. Setkání chovatelů
27.11. Bleší trhy
28.11. Setkání chovatelů

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
HUDBOSLOVENÍ 6.–30. 11.
6. 11. Rudy Linka
9. 11. Jarda Wykrent s kapelou

10. 11. Miloš Meier a Drumming syndrome
12. 11. Todd Sharpville (UK)
13. 11. Pohádkový karneval

Stolní hry pro malé i velké
Beseda s cestovatelem
Lampionový průvod

19. 11. Michal Prokov a Framus 5
20. 11. Pecka – překvapení
26. 11. Scrabble – turnaj

Beseda s cestovatelem – Japonsko
Kukulín + Radio GAFA

27. 11. Rockový večer
30. 11. Eve Quartet a barvy podzimu 
Permanentky v prodeji.

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA PŘEROV
„PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK“

NEDĚLE ve 14 a 16 hodin, vstupné 60 Kč

7. 11. SKÁKAVÁ PRINCEZNA
14. 11. SKÁKAVÁ PRINCEZNA 
21. 11. SKÁKAVÁ PRINCEZNA
28. 11. O ZLÉM SNĚHULÁKU SNĚHURÁKU

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ SPARTAK PŘEROV
www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
2. 11. Schůze v restauraci Pivovar v 19 hod.  
16. 11. Za posledním puchýřem po stopách
Kudrny, Brno-Bystrc. Start a cíl pochodu:
6.30–18.00 hodin. Kulturák Brno-Bystrc,
Odbojářská 2.

DOBROTRH 
Českobratrská církev evangelická v Přerově
(vchod ze strany parkoviště), Č. Drahlovské-
ho 1, tel.: 605 303 670, 721 545 729
Dobročinný trh se v evangelickém kostele
uskuteční ve dnech 5. až 12. prosince.
Kdykoliv po telefonické domluvě nebo vždy
v neděli po bohoslužbách od 11 do 12 hodin
si přijďte vybrat domácí produkty nebo ručně
tvořené originální výrobky. Můžete přispět
i sami do prodeje Dobrotrhu něčím domácím,
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ručně vyrobeným – nápaditosti se meze
nekladou. Věci přijímáme v evangelickém
kostele do soboty 27. listopadu. Výtěžek
Dobrotrhu bude věnován iniciativě Modlitby
24-7.

Křest knihy SEMTAMCHVILKY

Křest knížky veršů Lenky Jirků s ilustracemi
Anny Sypěnové proběhne ve čtvrtek 18. listo-
padu v 19.30 v Base Campu. Hraje skupina
Mothers Follow Chairs, recituje Čestmír Beťák.

FESTIVAL PROTI VĚTRU volume III.
V úterý 16. listopadu od 19 hodin se v kině
Hvězda po roční pauze opět uskuteční večer
plný přednášek a filmů s horskou tematikou
organizovaný přerovskou splitboardovou úder-
kou Proti Větru a největší Hvězdou ve městě!

Jako každý rok očekávejte pestrou slosova-
telnou tombolu a něco k zakousnutí a zapití.
Po skončení akce se přesuneme do Kabinetu
Hvězda s písničkou a sklenkou v ruce.
„Oat Flake Madness“ aneb výškové
práce v mracích 

Jedinečná možnost poslechnout si vyprávění
v současnosti nejútočnějších českých lezců
a jejich prvovýstup v severozápadní stěně
Silberhornu (3.695m). Jakou povinnou četbu
je nutné si vzít na bivak či kolik jídla (vloček)
je potřeba  na prodloužený týden? Na tyto
a další otázky vám rádi odpoví kamarádi
z „BB“ při jejich přednášce.
„Ave Caesar“ – o jedné alpské prstovce 

František Bulička. Mladý alpinista nám přijde
popovídat oprvním českém přelezu této krás-
né alpské prstové spáry Ave Caesar (obtížnost
7c, 200 m), která vede na vrchol panorama-
tické jehly Petit Clocher du Portalet na švý-
carské straně masivu Mont Blanc. Jeho
povídání zakončíme stejnojmenným filmo-
vým dokumentem z dílny Emontana.cz.

Manaslu (8.163m)
Jak to vypadá, když se párty z pražských
Holešovic přesune nad 8000 metrů? O své
dojmy z letošní úspěšné expedici se přijde
podělit člen „Proti Větru“ Honzin Koukol.

GALERIE ESO
KRATOCHVÍLOVA 22

V měsíci listopadu můžete v galerii obdivovat
nové grafiky Ivy Hüttnerové. Tato malířka
a herečka se narodila a žije v Praze.  Iva
Hüttnerová je sběratelkou starých předmětů
z domácnosti a její romantický pohled na
svět kolem nás a na idylku „starých dobrých
časů“ se odráží i v jejích obrazech i grafikách.
Jsou plné drobných lidských příběhů, pohody
a laskavého humoru dob dávno minulých.
Její díla jsou zastoupena v mnoha domácích
soukromých sbírkách, ale i v expozicích naiv-
ního umění v zahraničí.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, TEL.: 581 217 187 
Návštěvníci galerie budou mít po delší době
možnost prohlédnout si soubornou výstavu.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny, který
existuje již přes třicet let, v listopadu představí
v Přerově výtvarná díla svých některých čle-
nů. Členy tohoto spolku byly desítky význam-
ných osobností výtvarného umění žijících na

Vysočině, jen namátkou lze jmenovat napří-
klad akademické malíře Josefa Kremláčka,
Miloslava Pečínku, Radka Wiesnera nebo
akademické sochaře Karla Hyliše, Jindřicha
Bošku nebo Františka Dörfla. V současnosti
má spolek 24 členů a snaží se prezentovat
a propagovat výtvarné umění a vysočin-
ské výtvarné umělce tvořící v různých oblas-
tech – v oblasti grafiky, malířství, designu,
umělecké fotografie, sochařství, ale i umě-
leckého kovářství.  
V Přerově představí své výtvarné práce cel-
kem deset autorů: Vladimír Brauner, Svatava
Brunová, Jaroslav Hedbávný, Josef Hrdlička,
Lubomír Kerndl, Petr Klukan, Eva Milichov-
ská, Josef Prodělal, Zdeněk Šplíchal, Pavel
Toman, Petr Vlach a Pavel Bezděčka.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Do 21. listopadu pokračuje výstava Juraje
Jakubiska s názvem Moje dva světy. Prodejní
výstava olejomaleb a grafik slavného režiséra
je spojená s prezentací filmových kostýmů
z natáčení pohádky Perinbaba II, která se
natáčela mimo jiné i v Přerově.

Tóny brodeckých zvonů rozezní vánoční Galerii města Přerova
Letošní výstavní rok v Galerii města Pře-
rova zakončí prezentace uměleckého zvo-
nařství z dílny slavného rodu Dytrychů
z Brodku u Přerova, která v loňském roce
oslavila 70. výročí od založení. „Svůj první
zvon odlil v roce 1950 v místě současné
dílny dědeček Josef Dytrych. Teprve po
dlouhých sedmi desítkách let se dílna pře-
místí, letos jsem začala s výstavbou
moderního areálu s výstavní síní na okraji
naší obce. K jubileu odléváme výroční
zvon se speciálním reliéfem, prvně bude
představen právě při vernisáži výstavy ve
čtvrtek 25. listopadu v 17 hodin,“ říká
vnučka zakladatele, v pořadí již třetí žena
ve vedení zvonařské dílny, její současná
manažerka Leticie Tomášková-Dytrycho-
vá. K vidění budou miniatury, třísetkiloví
obři, ale například i solitér vyrobený k pří-

ležitosti návštěvy naší země Janem
Pavlem II., který Svatý otec osobně posvě-
til. Své místo v instalaci najdou i netradiční
zvony. „Miluji extrémy, ráda porušuji linie
zvonu, kdy záměrně dochází k nežádou-
cím tónům, ale je to cesta, kterou ráda
zkouším – odchylovat se od zavedeného
standardu,“ říká Leticie Dytrychová. Tako-
vý byl podle ní třeba zvon do Ho Či Minova
Města, který postrádal klasickou hlavu
zvonu, již nahradila dračí s trnovou koru-
nou. „Návštěvnici si budou moci prohléd-
nout i stylizovanou zvonařskou dílnu.
Demonstrace lití zvonů včetně detailů
jako nářadí, formy, nádoby na míchání
zvonoviny nebo licí azbestové kabáty a ští-
ty bude doplněna také o formičky k vos-
kovému odlévání výtvarných prvků na
zvonech, jako jsou reliéfy či ornamenty,“

doplnila vedoucí Galerie města Přerova
Lada Galová. Příchozí spatří i ukázky for-
movací jílovité hlíny včetně příměsí, jakými
jsou ječmenné plevy, kravské chlupy nebo
pivo. Celá výstava bude dekorovaná ve
vánočním duchu větvičkami tújí, které
jsou součástí kartuše zvonařské dílny. Ori-
ginální budou nejen vystavované objekty,
ale i samotná instalace výstavy a transport
exponátů. „Přesouvat zvony tak, aby-
chom jim neporušili srdce nebo jejich
povrchovou úpravu, je při váze několika
set kilogramů logistickým oříškem. Nápo-
mocni nám jsou samozřejmě brodečtí
zvonaři s jejich zkušenostmi, k ruce bude-
me potřebovat tentokrát i těžkou techniku
jako jeřáby či vysokozdvižné vozíky,“ dala
nahlédnout pod pokličku přípravy výstavy
Lada Galová. (red)

Při přesunu několik set kilogramů vážících
zvonařských obrů nesmí chybět těžká tech-
nika. Foto: Galerie města Přerova
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