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Z bohaté sněhové nadílky ve městě mívají
radost hlavně děti, řidiči a silničáři už méně.
O místní komunikace a chodníky v Přerově
se na základě plánu zimní údržby starají
Technické služby města Přerova. „Pro letoš-
ní zimní sezonu máme připraveno 400 tun
chemického posypu – posypové soli včetně
solanky a30 tun drti. Otéměř 100 kilometrů
místních komunikací se budeme starat jed-
ním automatickým sypačem advěma trak-
tory se závěsnou radlicí. V případě kalamity
jsme připraveni využít pomoci stavebních
firem, které mají další potřebnou techniku,“
vyjmenoval technicko-provozní náměstek
technických služeb Tomáš Lolek. Více než
120 kilometrů chodníků budou udržovat
schůdné dva střední chodníkové sypače
a dalších šest malých.
Co ale, pokud začne padat sníh v noci?
„Zimní údržbu řešíme formou domácí
pohotovosti. Vedoucí směny zimní údržby
samostatně sleduje průběh povětrnostní
situace a podle ní povolává do pracovní
pohotovosti určené pracovníky,“ vysvětlil
Lolek. Doplnil, že sjízdnost místních komu-
nikací I. až III. třídy zabezpečují v pořadí
důležitosti podle Městského operačního
plánu zimní údržby. První na řadě tak jsou
například ulice Kopaniny, Čechova, Koz-

lovská, Palackého nebo třeba Masarykovo,
Žerotínovo či Horní náměstí. 
O krajské silnice, jako jsou ulice Komen-
ského, Kojetínská či Velká Dlážka, nebo
o hlavní silnice v některých místních
částech a okolních obcích se stará Správa
silnic Olomouckého kraje. „Krajští silničáři
se musí postarat zhruba o 2 900 kilometrů
silnic, které spadají do majetku Olomouc-
kého kraje. Přibližně dvě třetiny ošetřují
chemicky, zbytek posypem,“ uved náměs-
tek Olomouckého kraje pro oblast dopravy
Michal Zácha. Sto devadesát kilometrů
silnic nižších tříd zůstane bez zimní údržby,
půjde ale o stejný rozsah jako v minulých
letech. Mezi neudržované cesty spadají
pouze vozovky málo využívané a ty, které
vedou do míst, kam současně směřují jiné
silnice. „V případě opravdu kruté zimy
může správa silnic nasadit i speciální sně-
hovou frézu. Věřím ale, že letošní zima
bude průměrná, protože ta loňská trvala
déle, což se samozřejmě negativně pro-
mítlo do nákladů na zimní údržbu,“ dodal
náměstek Zácha. 
Středisko správy a údržby dálnic bylo v pře-
rovské místní části Předmostí otevřeno
letos v létě. „Spravuje patnáctikilometrový
úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Lipní-

Sníh, led a mráz – noční můra řidičů. Jak jsou na zimu v Přerově silničáři připraveni? 

Přerovské listy jsou k dispozici
už od 25. listopadu na www.prerov.eu

a v Mobilním Rozhlase.
U některých článků budou

interaktivní prokliky k dalším
informacím.
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Technické služby města Přerova zajišťují schůdnost více než 120 kilometrů chodníků
na území města a jeho místních částí. Foto: Martin Cín

kem. V případě kalamitní situace mu může
vypomoci i Středisko správy a údržby dál-
nice Kocourovec,“ konstatoval mluvčí olo-
moucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic
Miroslav Mazal. V přerovském středisku
je podle něj nachystáno na zimu 6 sypačů,

které už jsou naloženy solí i solankou
a mají nasazené pluhy. Dva z nich mají
extra velkou nádrž a rozstřikovací trysky.
Ve skladu čeká na využití 70 tun roztoku
solanky a 50 tun roztoku chloridu vápe-
natého. (red) 

400 tun chemického a 30 tun inertního posypu mají na letošní zimu nachystané přerovské technické služby. Sjízdnou musí udržet téměř stovku kilometrů
místních komunikací a ještě o dvacet kilometrů více chodníků. Na silnice v majetku hejtmanství zase dohlíží Správa silnic Olomouckého kraje. A nové
Středisko správy a údržby dálnic v Předmostí bude mít na starost zhruba patnáctikilometrový úsek dálnice mezi Přerovem a Lipníkem. 

Městský operační plán zimní údržby komunikací včetně přehledu jednotlivých tras
zájemci naleznou na stránkách www.prerov.eu.V případě potřeby je možné v rámci
pracovní doby od 7 do 15.30 hodin volat vedoucího provozu Technických služeb
města Přerova, telefon 602 783 592. 

Fotosoutěž Vánoce v Přerově
Město Přerov vyhlašuje soutěžní klání pro všechny fotografy bez rozdílu
věku. Jejich úkolem je zmapovat vánoční atmosféru, kulturní akce nebo
třeba výzdobu v Přerově. 

Mikuláš se svými pomocníky nebo třeba
slavnostně vyzdobené ulice města, kon-
certy či trhy – to vše mohou v rámci sou-
těže vyhlášené radnicí fotografové zvěčnit.
Své snímky s uvedením jména, příjmení,
telefonu, mohou autoři zasílat od 28. lis-
topadu do 26. prosince na e-mailovou
adresu: fotosoutezprerov@email.cz. Posí-
lat mohou vždy jednu fotografii za den.
Jednotlivé fotografie budou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách
www.prerov.eu.Lidé si je budou moci pro-
hlédnout v průběhu vánočního programu
i na LCD obrazovce umístěné na Masary-
kově náměstí. Hlasování proběhne rovněž

prostřednictvím webovek města od
27. prosince 15 hodin do 2. ledna.
Návštěvníci budou moci vyjádřit své sym-
patie počtem hvězdiček, čím více jich udělí,
tím větší bude mít snímek šanci na výhru.
Hlasovat se přitom může u všech fotogra-
fií. Tři autoři, jejichž fotka získá nejvíce
hlasů, budou odměněni. Z rukou primátora
Petra Měřínského si převezmou dárkové
balíčky, jejichž součástí budou například
i dvě volné vstupenky na kulturní program
do Městského domu nebo kina Hvězda.
Termín vyhlášení výsledků bude upřesněn.
Nejlepší fotografie budou zveřejněny
i v Přerovských listech. (red) 

Mikuláš prochází Wilsonovou ulicí. Foto: Bohumil Kratochvíl
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Stavba cyklostezky se přeruší

Stavba cyklostezky v Palackého ulici bude
přes zimu přerušena. První etapu nové trasy
ale mohou kolaři předčasně využívat už teď
na podzim. Cyklostezka je v tuto chvíli hotová
až po zeď před Vysokou školou logistiky. „Aby
si snad cyklisté nemysleli, že před zdí stezka
končí, bude na ní vyvěšena informační tabule.
U ní budou muset sesednout z kola a použít
chodník či nedaleký přechod,“ řekl Jiří Raba
z přerovského magistrátu. Na jaře se pak zeď
zbourá astavba cyklostezky bude pokračovat
až ke Gymnáziu Jakuba Škody. „Za zdí, kterou
čeká demolice, je aktuálně parkoviště. To
bude nutné v rámci stavby sjezdu přemístit,
počet míst ale zůstane zachován,“ doplnil
radní po dopravu Tomáš Navrátil. Součástí
stavby je také úprava autobusové zastáv-
ky – ta stávající musela být na dočasnou
dobu přemístěna. „Provoz na nové zastávce
chceme zahájit koncem roku, případně v led-
nu. Vše se bude odvíjet nejen od klimatických
podmínek, ale také od administrace staveb-
ního úřadu,“ dodala vedoucí odboru investic
magistrátu Ivana Pinkasová. Stavba cyklo-
stezky v Palackého ulici, se kterou se začalo
už na začátku října, by měla být hotová za
334 kalendářních dní. Zřejmě se ji ale podaří
ukončit dříve. „Důležitá je pro Přerov přede-
vším proto, že po dokončení se propojí místní
část Předmostí s Přerovem – a to až po budo-
vu gymnázia v Komenského ulici,“ připomněl
radní Navrátil. Celkové náklady na stavbu
jsou ve výši 13 a půl milionu korun, z toho
11 a půl milionu by měla pokrýt dotace z ITI
Olomoucké aglomerace. „V ceně ale není
jen stavba cyklostezky, ale i autobusového
zálivu, úprava chodníků avybudování nového
sjezdu,“ upřesnila náměstkyně přerovského
primátora Hana Mazochová. 

Vyplňte „mapu štěstí“

Vloni mohli občané v mapě města poukázat
na lokality, v nichž mají strach, tentokrát se
výzkum zaměřuje na oblasti, kde se cítí
šťastní. Dotazník mohou občané vyplňo-
vat až do středy 15. prosince na webu
www.prerov.eu nebo se do něj prokliknout
přes QR kód. Názor Přerovanů bude klíčový
pro diplomovou práci studenta katedry geo-
grafie Daniela Doležala, zároveň může napo-
moci vedení města v dalším rozhodování.
Respondenti totiž mohou nejen označit místo,
kde se cítí dobře, ale i napsat, čím by si ho
přáli vylepšit aproč. „Když jsem se na začátku

jara roku 2020 probíral desítkami negativních
zkušeností, emocí anázorů respondentů, byl
jsem ze vznikajícího obrazu města, který si
malují sami Přerované, trochu nesvůj. V rámci
jisté vědecké objektivity jsem chtěl zjistit, jak
vypadá druhá tvář Přerova. Zda lidé raději
věnují pozornost špatným věcem, nebo si
váží i nespočtu skvělých míst, kterými naše
město disponuje,“ říká čtyřiadvacetiletý Dani-
el Doležal, spoluautor loňské mapy strachu.
On sám má hodně míst, na něž je hrdý, proto
dává dotazovaným možnost zakreslit do jed-
noho dotazníku vícero oblastí. Více oblíbených
míst má i náměstek primátora Petr Kouba,
který projekt podporuje. „Považuji město
Přerov za velmi pěkné, s mnoha zajímavými
oblastmi i zákoutími. Osobně mám nejraději
Michalov, Žebračku či Žernavu, ale i adventní
Horní náměstí má svou poetiku. Stál jsem
u zrodu myšlenky na mapu štěstí, protože
mapa strachu solidně rozjitřila emoce míst-
ních, za tenhle protipól jsem proto rád,“ kon-
statuje náměstek Kouba.

Architektura na fotkách

Sdružení historických sídel Čech, Moravy aSlez-
ska vyhlašuje už počtrnácté soutěž „Mladí
fotografují památky“. Určena je pro žáky astu-
denty základních a středních škol do 21 let
z celé České republiky. „Tématem letošního
ročníku je „Architektonické dědictví“ – akce
má podpořit zájem aznalosti ohistorické budo-
vy, zahrady, venkovské aměstské krajiny uzná-
vané památkové hodnoty či neobvyklé krásy,“
prozradila ředitelka sdružení Květa Vitvarová.
Uzávěrka soutěže je 20. března příštího roku.
Soutěž vyvrcholí ve čtvrtek 14. dubna slavno-
stním předáním cen v Praze upříležitosti Mezi-
národního dne památek a sídel.

Další cena pro Helfštýn

Sedmičlenná mezinárodní porota udělila
rekonstrukci paláce hradu Helfštýn Českou
cenu za architekturu. Dvojice architektů Miro-
slav Pospíšil a Martin Karlík z olomouckého
atelieru-r se svým návrhem uspěla v konku-
renci 170 přihlášených staveb. Duo architektů
zásadním způsobem změnilo podobu ivyužití
torza monumentálního renesančního paláce.
Ve svém návrhu unikátním způsobem archi-
tekti propojili staré s novým – ploché skleněné
střechy na ocelových nosnících s původním
kamenným zdivem, přidali schodiště a sou-
dobé architektonické prvky, které spojily pří-
zemí s vyššími a dříve nedostupnými patry
paláce. Helfštýn se tak po rekonstrukci stal

podle poroty prostorem k prozkoumávání
aobjevování, a to prostřednictvím sledu míst-
ností, průchodů, vyhlídek, otevřených oken
a teras, z nichž lze krajinu a okolí pozorovat
a vnímat. „Architektům se podařilo jazykem
současnosti oživit něco z minulosti,“ řekl po
vyhlášení vítězů helfštýnský kastelán Jan Lau-
ro. Obnova hradního paláce získala i dalších
sedm různých ocenění – mimo jiné ceny Stav-
ba roku 2021, Ceny veřejného hlasování
Dezeen Award, Ceny Rudolfa Eitelbergera či
Ceny cestovního ruchu Olomoukého kraje
2021. „Ovšem ocenění z rukou mezinárodní
poroty určitě potěší nejvíc. Gratuluji atelie-
ru-r a Muzeu Komenského v Přerově, které
má hrad Helfštýn ve své péči,“ uvedl krajský
radní pro kulturu Jan Žůrek. Rekonstrukce
trvala tři roky a přišla na 93 milionů korun.

Prvňáčci se učí třídit

Neonově žlutý batůžek s dárky z rukou
náměstka Petra Kouby a radního Michala
Záchy dostalo všech 340 prvňáčků navště-
vujících osm škol zřizovaných městem. Sadu
obsahující knihu Pohádka z kontejneru, puzz-
le, záložku, papírové hodiny či skládačku
popelářského auta jim poslala společnost
EKO-KOM, s níž město Přerov spolupracuje
na třídění, recyklaci a využití obalového odpa-
du. „Myslím, že by se děti měly jednoduchou
azábavnou formou seznámit s tím, že každá
odložená či nepotřebná věc, která je určená
k vyhození, má své místo v jiném typu kon-
tejneru. Auž by měly chápat, že barevné odli-
šení odpadových nádob má svůj účel
a význam,“ konstatoval radní Michal Zácha.
Město s obalovou společností spolupracuje
od roku 2005 a systém je jednoduchý. EKO-
KOM odebírá od Přerova vytříděné komodity
apodle jejich množství pak posílá do rozpočtu
města finanční odměnu. Vloni se například
vytřídilo přes sběrné nádoby a sběrné dvory
890 tun papíru, 488 tun plastů, 606 tun skla
a 106 tun kovů – a městu přišla na účet
částka mírně přesahující 6 milionů korun. 

Úspěšná chemikářka 

Ačkoliv má přerovská Základní škola Velká
Dlážka sportovní zaměření, dosahují její žáci
dlouhodobě výborných úspěchů i v oblasti
přírodovědných předmětů, především pak
v chemických soutěžích. V celorepublikovém
finále olympiád či v klání „Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR“ se pravidelně umísťují
v první polovině výsledkové listiny. Velký podíl
na tomto úspěchu mají samozřejmě učitelé.

Jednu z nich – Elišku Sahajovou - ocenila
odborná komise na večeru s českou chemií,
kterou pořádá Svaz chemického průmyslu
České republiky. Cenu získala  v rámci soutěže
„Učme chemii atraktivně“ společně s dalšími
deseti učiteli z celé České republiky, kteří
svými projekty porotu nejvíce zaujali. 

Peníze poputují do sportu

Dotace na podporu vrcholového a výkonno-
stního sportu pro rok 2022 jsou otevřeny.
„Program, v rámci kterého můžeme rozdělit
dva apůl milionu korun, je zaměřený na pod-
poru sportovních klubů a spolků, jejichž
dospělí sportovci reprezentují Přerov na vrcho-
lové a výkonnostní úrovni v nadregionálních
soutěžích,“ vysvětlil náměstek primátora Petr
Kouba. Žadatelé mohou peníze použít i na
organizaci významných sportovních akcí pro
dospělé na národní a mezinárodní úrovni,
které reprezentují město. Zájemci si mohou
vyzvednout potřebné tiskopisy na odboru
sociálních věcí přerovského magistrátu
a v Městském informačním centru. Stáhnout
si je mohou také na webových stránkách měs-
ta Přerova. Žádosti jsou přijímány od 29. lis-
topadu do 10. prosince. O konkrétních
částkách pro sportovní kluby a spolky budou
hlasovat zastupitelé v únoru příštího roku.

Nové překážky ve skateparku

Ze tří nových překážek v přerovském skate-
parku u Laguny se mohou od poloviny listo-
padu těšit skateboardisté, koloběžkáři,
bruslaři iakrobatičtí velocipedisté. „Skatepark
byl už neplánovaně uzavřen letos v červnu,
kdy technici zjistili závady na překážkách. Ty
byly opraveny – a vyvstala otázka, jakými
atrakcemi ještě místo vylepšit, aby si ho užili
zejména mladí sportovci, kteří se sem chodí
bavit i zdokonalovat,“ vysvětlil radní Michal
Zácha. Úředníci z odboru majetku proto
rozhodli, že na podzim ještě upraví dvě pře-
kážky – rail a fun box – a přikoupí tři další.
„Přibyl tu takzvaný manual-table a dvě pře-
kážky zvané rail, jedna o délce 3 a druhá
odélce 4 metry,“ upřesnil Petr Školoud z pře-
rovského magistrátu. Za úpravy anové atrak-
ce ve skateparku dá město 160 tisíc korun.
„Snažíme se postupně vylepšovat dětem
a mladým lidem prostředí k volnočasovým
aktivitám. Aktuálně například skončila výmě-
na herních sestav na třech hřištích v Michalově
a na Velké Dlážce. Za milion a půl tam jsou
zcela nové prolézačky, houpačky, kolotoče,
lanové mosty či lezecké stěny,“ připomněl
radní Zácha. (red)
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Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 6. prosince ve 14 hodin ve velkém
sále Městského domu na náměstí T. G. Masaryka. Přímý přenos z jednání mohou
zájemci sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu a vTelevizi Přerov.

Zastupitelé se sejdou 6. prosince v Měšťáku

V pátek 3. prosince bude chod magistrátu omezen. V deset hodin začne na úřadě
odstávka informačního systému a magistrát bude odpojen od všech sítí včetně
internetu. Nebudou fungovat žádné agendy ani pevné telefonní linky a nebude
možné občany obsloužit. Zcela uzavřen veřejnosti pak bude magistrát v pátek
31. prosince. Návštěvu úřadu si proto Přerované musejí naplánovat na jiný den,
případně se na setkání předem domluvit s příslušným úředníkem.

Omezený provoz magistrátu – 3. a 31. prosince

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

veň vyzýváme čtenáře – narazíte-li na
zprávu, o jejíž pravdivosti máte pochybnosti,
pošlete nám ji, nejlépe jako printscreen.
Tentokrát si posvítíme na nové obchodní
centrum, které má vyrůst v areálu Kazeta. 
Simona H. (skupina Přerováci):
Jasně, nové obchodní centrum Přerov nutně
potřebuje. Hlavně v této oblasti. 
Oldřiška K. (skupina Přerováci): 
Kterej vůl to zas vymyslel akdo jim to povo-
lil? 
Dave L. (skupina Přerováci): 
Hlavně...tato lokalita už teď absolutně nestí-
há, co se týká objemu dopravy, s novým
nákupním centrem to tam už zkolabuje...

Odpovídá radní pro dopravu Tomáš
Navrátil: „Povoleno v současné době roz-
hodně nic není. Zhlediska dopravního napo-
jení plánovaného obchodního centra chceme
po investorovi komplexně řešit křižovatku
Velké Novosady, nábřeží Protifašistických
bojovníků. Všichni známe problematické
vyjíždění vozidel z nábřeží na komunikaci
první třídy v ulici Velké Novosady. Proble-
matický je také přechod pro chodce. Z tohoto
důvodu nechalo oddělení dopravy zpracovat
studii, která pomocí světelného signalizač-
ního zařízení upravuje provoz na této kři-
žovatce. Samozřejmostí je pak koordinace
této křižovatky s ostatními křižovatkami na
celém průtahu městem, kde počítáme s tak-
zvanou zelenou vlnou. Tato studie řešení
byla předána investorovi av této chvíli čeká-
me na vyjádření z jeho strany.“ 
Informace doplňuje i Pavel Gala
z odboru rozvoje a koncepce přerov-
ského magistrátu: „V současné době
probíhá projektová příprava záměru v části
bývalého areálu firmy Kazeto. Mělo by jít

ovelkou prodejnu nabízející reprezentativní
výběr nepotravinářského a průmyslového
zboží (například elektro, drogerie, oděvy,
sport, obuv, hračky, nábytek, textil). Prodejní
plocha by měla činit 4100 metrů čtverečních,
bude zde 8 samostatných prodejních jed-
notek, kde by mělo pracovat 52 zaměstnan-
ců, a v plánu je 165 parkovacích míst. Návrh
zahrnuje také úpravu křižovatek Velké Novo-
sady, Nábřeží Protifašistických bojovníků
a Husova, Kojetínská i osazení signalizace.
Detailní dopravní a architektonické řešení
včetně zajištění napojení pěších tras se ale
musí ještě dopracovat. Dopravní obslužnost
nového objektu je totiž navržena nezávisle
na veřejném prostranství. Napojení ulice
Cukrovarské na komunikaci Velké Novosady
je zpohledu bezpečnosti aplynulosti dopra-
vy i s ohledem na probíhající výstavbu prů-
pichu velmi problematické. Povede podle
nás knavýšení dopravního zatížení vmístě.
Město Přerov má navíc schválenou Adap-
tační strategii na změnu klimatu. Součástí
této strategie je mimo jiné snaha o snížení
počtu zpevněných ploch (například budo-
váním extenzivních a intenzivních zelených
střech), retence dešťových vod a zajištění
jejího zasakování avýsadba vzrostlé zeleně.
Zatím není zřejmé, zda a jakým způsobem
to bude investor řešit. Začátkem listopadu
proběhlo jednání s investorem i projektan-
tem, kde nám bylo přislíbeno doplnění sado-
vých úprav a umístění popínavých rostlin
na fasádu, umístění fotovoltaických panelů
aostrůvků zeleně na střeše objektu, dopra-
cování architektonické situace sumístěním
zeleně, zákres nové světelné křižovatky do
situačních podkladů. Aby bylo konečné řeše-
ní pro město přijatelné jak z hlediska urba-
nistického, tak i dopravně obslužného,
chceme vstoupit do jednání se všemi vla-
stníky pozemku v dané lokalitě, tedy nejen
s investorem, ale i s Kazetem a společností
TESCO. (red)

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví Neredigovaný příspěvek

Asi před rokem jsem psal, že přerovská koalice ANODS stále nekoná a se Strojařem
přešlapuje na místě. Již od roku 2018 je zadán úkol pořídit projekt na přestavbu
bývalého hotelu na byty, ale ani letos nic nemáme. A tak se realitní makléři na radnici
(rozuměj vedení města) rozhodli „problém“ vyřešit po svém: hotelu se zbavit. Každý
sám posoudí, jestli je to za situace zrušených bezdoplatkových zón a nedostupnosti
bydlení rozumné. Nejprve přišli s myšlenkou směnit objekt za bývalou Tančírnu
s doplatkem asi 20 milionů korun, teď zamýšlejí dům prodat. Připomeňme, že pro
danou lokalitu neexistuje regulační plán, který by nastavil přesnější pravidla, co se
může na nábřeží Bečvy odehrávat. I ten se má již od roku 2018 pořídit, a pořád nic.
Jsme přesvědčeni, že Strojař by se prodávat neměl. Město nemá ani základní
analýzu, za kolik by tu šlo byty postavit a za kolik je pak může podle svých pravidel
pronajímat, či jich část se ziskem prodat. Navíc může být podmínkou bydlení ve
Strojaři i přepsání trvalého bydliště, což přináší další peníze do městské kasy.
Hlavním omezením však nebudou finance – slyšíme, že stát bude intenzivně pod-
porovat výstavbu bytů – ale nedostatek vůle a parkovacích míst. České normy pro
parkování totiž dusí rozvoj uvnitř měst, kde neúměrně navyšují ceny bytů. Snad
by se dalo využít dochovaných sklepů a část vozidel sem „schovat“.
Nejsmutnější na chystaném prodeji Strojaře je jiná věc. V přerovských kuloárech
se už otevřeně hovoří o tom, že objekt bychom měli prodat asi o 15 až 20 milionů
levněji, než jsme za něj dali. No to je obchod století, milí radní!

Jan Horký, zastupitel, architekt a urbanista, Společně pro Přerov a Piráti

Čekají nás jednání, co s objektem
Dovoluji si začít svou odpověď exkurzí do nedávné historie. Od roku 2013 do roku
2014 byla vedena jednání za mé účasti sministerstvem obrany opřevodu hotelového
domu do vlastnictví Přerova. Výsledkem byla nabídka ministerstva na převod Strojaře
za 39,5 milionu. Tento záměr i přes nesouhlas tehdejší opozice za účasti Společně
pro Přerov (SpP), tedy i Jana Horkého, zastupitelstvo schválilo. Hlavním argumentem
opozice bylo, že je možné převést Strojař do vlastnictví města bezúplatně. Opozice
tvrdila, že to dokáže a umí vyjednat. Po změně politické garnitury v roce 2014, kdy
se Společně pro Přerov dostalo na radnici, dále probíhala jednání mezi městem
a ministerstvem. To opětovně odmítlo bezúplatný převod a přišlo s nabídkou na
úplatný převod za 40 milionů. Zastupitelstvo města Přerova tuto nabídku v červnu
2015 odmítlo. Poté oznámilo ministerstvo vyhlášení čtvrtého kola výběrového řízení
na převod Strojaře. V září, po skončení tohoto výběrového řízení, byl Zastupitelstvem
města Přerova předložen návrh na revokaci usnesení na schválení úplatného převodu
do vlastnictví Přerova za cenu 40,5 milionu korun. Kvůli průtahům ze strany tehdejšího
vedení města nejenže nedošlo k avizovanému bezúplatnému převodu, ale kupní
cena se navýšila o jeden milion. Od července 2016 je tedy město vlastníkem objektu.
I když vznikly dvě pracovní skupiny a osloveni byli mladí architekti, bývalému vedení
se nepodařilo věc posunout dál. Na konstatování „A tak se realitní makléři na radnici
(rozuměj vedení města) rozhodli ‚problém‘ vyřešit po svém: hotelu se zbavit…“
mohu jen reagovat konstatováním, že obec musí podle zákona každou žádost
projednat vorgánech obce. Na město byla doručena v letošním roce žádost společnosti
CREAM, která chtěla směnit Strojař za jejich nemovitost v Palackého ulici. Zastupitelstvo
odmítlo směnu těchto nemovitostí a schválilo záměr úplatného převodu a uložilo
radě města zpracování podmínek výběrového řízení. Radou bude pravděpodobně
ustanovena pracovní skupina, která se bude zabývat stanovením podmínek možného
převodu. V tuto chvíli čekáme na zpracování znaleckého posudku, který by měl
stanovit aktuální cenu bývalého hotelového komplexu. Jakmile ji budeme znát, před-
pokládám v prvním čtvrtletí příštího roku, budeme jednat, zda objekt prodáme,
necháme si ho, nebo jestli se například spojíme s jiným subjektem a společně ho
zrekonstruujeme. Michal Zácha, radní města Přerova

Město se nemá zbavit Strojaře!

Reakce
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Nové kontejnery jsou větší, dají se ovládat nohou a umějí se samy zavřít
Nové a objemnější nádoby na separovaný
odpad byly rozmístěny po celém Přerově.
Zástupci města a technických služeb si od
toho slibují mnoho výhod pro město i jeho
obyvatele. Tak například díky razantnímu
navýšení kapacity se nebudou v ulicích tvořit
nekonečné „vláčky“ nádob, čímž se uvolní
plocha třeba pro parkování. „Uživatelé jistě
ocení i to, že nemusejí sahat na víko, protože
to mohou ovládat nožním pedálem – víko
se navíc i samo zavírá, takže nehrozí zne-
čišťování okolí. A nám se zamlouvá také to,
že při zvýšené produkci odpadu nebude
nutné zvyšovat frekvenci svozu a zatěžovat
město dalšími exhalacemi,“ shrnul primátor
Přerova Petr Měřínský.

Dosud měli Přerované možnost ode-
vzdávat své odpady pouze do menších
nádob o objemu 1,1 metru krychlových.
Teď už na ně v ulicích čekají první nové
velkoobjemové kontejnery.  „Na stano-
vištích je 69 nových nádob na papír
o objemu 3,2 metry krychlové a 19 nádob
o objemu 2,2 metry krychlové. Následně
se začne s rozvozem kontejnerů na plast,
který bude ukončen před vánočními svát-
ky. Bude jich stejný počet jako těch na
papír,“ řekl jednatel Technických služeb
města Přerova Bohumír Střelec. Jak dále
upřesnil, v průběhu ledna a února pak
bude distribuováno 50 velkoobjemových
nádob na sklo a navíc se počítá s tím, že

Nové nádoby jsou už na místě. V plánu je i osazení těchto kontejnerů čipy, které mají
sloužit k lepšímu plánování svozových tras. Foto: Město Přerov

město pořídí v následujícím roce ještě
další velké nádoby na separovaný odpad.
„Výhledově chceme pořídit tento typ kon-
tejnerů i na komunální odpad. To ale
nebude dříve než za rok a půl, protože je
nutné upravit stávající stanoviště, která
teď nejsou na tyto kontejnery přichystá-
na,“ vysvětlil Střelec.
Nové nádoby byly poprvé vyvezeny spe-
cializovaným autem v úterý 16. listopadu.
Nové popelářské vozidlo je vybaveno boč-
ním výsypem, takže není potřeba další
obsluhy, která by s nádobami manipulo-
vala. Ve voze je pouze řidič, který z kabiny

obsluhuje robotizovanou ruku. A auto má
i jiné chytré „vychytávky“ – například
oddělitelný zásobník na slisovaný odpad
o objemu asi 20 tisíc litrů, který lze použít
k převozu přímo ke koncovým odběrate-
lům a tím se vyhnout další manipulaci
v podobě výsypu, skladování a nakládky. 
Pořízení 226 kontejnerů přišlo město Pře-
rov na 11 milionů korun, 85 % nákladů
pokryla dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Dvě svozová vozidla pořídily
Technické služby města Přerova za
17,6 milionu a dostaly na ně dotaci ve
výši 2, 5 milionu korun. (red)

Radní uložili
úředníkům zajis-
tit vypracování
projektové do-
kumentace pro
akci, která má
přinést nový
chodník v Koz-

lovské ulici a rozšíření parkoviště
v ulici Malá Trávnická. V jaké fázi
jsou přípravy? To je otázka pro
náměstkyni přerovského primáto-
ra Hanu Mazochovou 

„Nechali jsme zpracovat studii, která se
zabývá rozšířením parkovacího stání na
ploše nynějšího hřiště v ulici Malá Tráv-
nická a počítá rovněž s vybudováním
chodníku. Parkoviště s plánovanými roz-
měry 25 krát 28 metrů je podle studie

situováno na zelené ploše, která je pří-
stupná z ulice Malá Trávnická. Aktuálně
je přímo v ulici 25 šikmých stání. Po zří-
zení nové parkovací plochy na místě hřiš-
tě se počet upraví na 11 podélných stání,
aby mohla ulice sloužit coby příjezdová
na nově vybudované parkoviště se 30
místy. Součástí by byl také nový chodník
od parkoviště podél zadních vchodů do
bytových domů v Kozlovské ulici. Nově
vybudovaný chodník by byl napojen na
ten stávající. V současné době probíhá
příprava zadávací dokumentace na výběr
zpracovatele projektové dokumentace,
její odhadovaná cena činí 400 tisíc korun.
Skutečné náklady na vybudování nového
parkoviště vzejdou z výběrového řízení.
O realizaci akce i s přihlédnutím k finanč-
ním možnostem města budeme rozho-
dovat v příštím roce.“ (red)

Nové parkoviště bude přístupné z ulice Malá Trávnická. Foto: Město Přerov

Nádoby na papír a plast mohou
mít Přerované u rodinných domů

Rada města pověřila odbor majetku, aby
ve spolupráci s technickými službami udě-
lal průzkum zájmu občanů – i s odhadem
finanční náročnosti. Dotazníkové šetření
by mělo začít v místních částech Přerova,
které by mohly být průkopníky záměru.
„Navrhujeme, aby se projekt zahájil v uce-
lených blocích, tedy ideálně v některých
místních částech. Tam by bylo možné sys-
tém vyzkoušet a vyhodnotit. Prozatím
předpokládáme, že by svozové vozy pro
tento odpad jezdily jednou měsíčně,“
nastínil svou představu jednatel Technic-
kých služeb města Přerova Bohumír Stře-
lec.
V současné době mohou občané města
a místních částí odevzdávat tříděný
odpad do nádob o objemu 1 100 litrů,
nebo je zanést do dvou sběrných dvorů.
Ovšem s ohledem na nový zákon o odpa-
dech, který přesně specifikuje procento

požadovaného třídění, musí město
postupně snižovat množství směsného
komunálního odpadu. „A z toho plyne
i nutné větší procento třídění. Přechod
k systému svozu přímo od domu nebude
jednoduchý, ale měl by být účelný a pro
občany také pohodlný,“ vyjádřil se
vedoucí odboru majetku přerovského
magistrátu Miloslav Dohnal. Jednoduše
řečeno – pokud se lidem z rodinných
zástaveb nechtělo doteď třídit kvůli
tomu, že mají popelnice daleko, může
být pro ně motivující začít s tříděním,
když budou mít nádoby u dveří nebo pod
oknem.
Zástupci města předpokládají, že prů-
zkum by mohl být zahájen na začátku
příštího roku. Samotný projekt, kdy
zájemci bezplatně obdrží žlutou nádobu
na plast a modrou na papír, by měl začít
na přelomu let 2022/2023. (red)

Na Malé Trávnické se plánuje
nové parkoviště pro 30 aut 
Otázka PRO náměstkyni Hanu Mazochovou

Přerované žijící v rodinných domech budou mít možnost se vyjádřit,
jestli chtějí mít u své nemovitosti dvě nové odpadové nádoby – na
papír a na plast, každou o objemu 240 litrů. Pokud je nabídka zaujme
a městu se tento záměr povede zrealizovat, nebudou už muset přenášet
tříděný odpad v taškách do vzdálených „hnízd“. Žluté a modré popelnice
mohou mít přímo na své adrese. Stejně jako tam mají hnědé nádoby
na bioodpad.



PŘEROVSKÉ LISTY 12/2021 | 5PŘEDSTAVUJEME DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV

Kdy kapela Freďáci vznikla, jaká je
její současná sestava? 
Pavla Kudělková:V roce 2001 jsme s man-
želem i mladším synem Dušanem odjeli do
Ameriky za synem Davidem, který hrál v Los
Angeles hokej. Zůstali jsme tam čtyři roky,
dokonce jsme tam i s mladším synem hráli
v kapele. Do Česka jsme se pak vrátili v roce
2005, protože manžel onemocněl. Dušan
už v Americe zůstal, podniká tam. Když
jsme se vrátili, chtěli jsme se s manželem
vrátit k našemu koníčku – muzice. S pře-
rovským muzikantem Petrem Vařákem star-
ším jsme proto v roce 2008 založili kapelu.
Dušan „Fred“ Kudělka: Muzikanti, se kte-
rými jsme hrávali ještě před naším odcho-
dem do Ameriky, už hráli jinde anám hudba
chyběla. Potkali jsme se u Petra v prodejně
hudebních nástrojů a já mu říkal, že bych
potřeboval pořádnou kapelu. Když mi odpo-
věděl: „a já bych ti na basovku nestačil?“,
myslel jsem, že si dělá legraci. Jenže on se
za týden ozval a zeptal, co teda bude. Tak
jsme udělali první zkoušku a zjistili jsme,
že nám to fajn ladí. Jméno jsme zvolili podle
mé přezdívky z mládí. Když jsme jeli hrát
na první akci, pořadatel nás vítal a pokři-
koval: Freďáci jsou tu. A už to tak zůstalo.
Nakonec Petr přišel s tím, zda znám i jeho
syna. Věděl jsem, že už jako mladý kluk hrál

skvěle na kytaru, tak jsme přibrali do kapely
ještě jeho. Složení se několikrát změnilo,
Petr Vařák starší nakonec také odešel. V sou-
časné době hrajeme v sestavě Libor Pivnička

– kontrabas, Petr Vařák mladší – dobro
asólová kytara, Viktor Pinkas – banjo, moje
žena – mandolína a já – kytara. 

Petr avy s manželkou žijete v Přerově,
Libor Pivnička je ze Znojma, Viktor
Pinkas bydlí v současnosti v Ostravě.
Jak se to dá skloubit? 
Dušan „Fred“ Kudělka: Buď zkoušíme
v Přerově, nebo ve Znojmě, nebo v Ostravě,
většinou jednou týdně. Oni jsou totiž všichni
študovaní, mají výuční list na muziku, tak
jim to jednou týdně stačí. Jenom já mám
vysokou hostýnskou. Učil jsem se totiž hrát
v lesích při trampování. 

Vydáváte nové album. O čem bude?  
Dušan „Fred“ Kudělka: Jmenuje se Dvě
řeky podle první písničky, celkem je jich tam
jedenáct. Dvě jsou v angličtině, zbytek včeš-
tině. Všechno jsou to přejaté skladby, které
jsme si nechali přetextovat do češtiny. Dvě
písničky dělal Honza Žák, dvě Viktor, něco
Radim Uhrovič a Jiří Rak. Dvě si otextovala
Pavla sama. Jak už to tak u country bývá,
jsou o životě, o lásce. 

Pavlo, zpívá se vám písnička lépe,
když si napíšete slova sama? 
Pavla Kudělková: Určitě, píšu si písničku
přímo na tělo. Navíc si text upravuji tak,
aby se mi lépe vyslovoval. Čeština je totiž
na country hodně tvrdá, plná sykavek, hlá-
sek r a ř. Jenže country je taková měkká,
houpavá. 
Dušan „Fred“ Kudělka:Ona se jen vymlou-
vá, protože to občas zazpívá blbě. Ale zatím
to ještě jde, tak si ji jako zpěvačku necháme.
Ale my jsme vůbec experti. Petr má vystu-
dovanou kytaru a přitom hraje na dobro.
Náš bendžista má vystudovaný kontrabas.
Kontrabasista je zase původně klávesák.
Ale má to výhodu, kluci umí hrát na vícero
nástrojů a mohou se případně přeházet.
Jen já a Pavla jim to kazíme. Ale dokud
budou lidi chtít, budeme hrát. Až zjistíme,
že v sále nikdo není, tak toho necháme. 

Mimochodem, proč hrajete zrovna
country, která v Česku nemá velkou
tradici? 
Dušan „Fred“ Kudělka: Od šestnácti let
jsem hrál v trampské kapele Pytláci, pak
jsme odjeli do Ameriky. Ale tam tramp-
skou písničku nikdo nehrál, jen country,
bluegrass a podobně. Tak jsme si řekli,
že se to naučíme. Díky tomu jsme se pot-
kali s různými skvělými muzikanty. Když
jsme se vrátili do Česka, zas nikdo neuměl
originál country. Ono se hodně liší i ame-
rické publikum od českého. Zažili jsme
vtipnou historku. Hráli jsme na Floridě –
já, Pavla a syn. Představili nás s tím, že
jsme z Česka a budeme hrát country
a bluegrass. Jenže celý sál se začal ucu-
lovat, tenhle styl přece nemůže hrát žádný
cizák. A co čert nechtěl, já jsem špatně
posunul kapodastr (poznámka redakce:
posuvný pražec) místo do třetího, tak do
čtvrtého pražce, Pavla začala zpívat, ale
těsně vedle, místo zpěvu jódlovala, nešlo
to už chytnout. Publikum se smálo nahlas.
Tak jsme přestali, já si to opravil, omluvil
se a začali jsme znovu. A ono to vyšlo.
Dohráli jsme poslední písničku a standing
ovation. To jsme tady v životě nezažili.
Mimochodem, mysleli si, že to byla nahra-
ná scénka. 

Kdy zahrajete domácímu publiku
v Přerově? 
Pavla Kudělková: Pravidelně míváme
vánoční koncerty, které zavedl ještě Petr
Vařák starší. Letošní bude výjimečný v tom,
že se nám konečně podařilo dát dohro-
mady nové album, které chceme na kon-
certě pokřtít. Uskuteční se v sobotu 18.
prosince od 19 hodin v Klubu Teplo. Bude-
me tam mít zajímavé hosty – Lenu
a „Komanče“ z Wyomingu a špičkovou
bluegrassovou kapelu Jaksepatří ze Znoj-
ma. Lidé si nás mohou přijít poslechnout
také na Masarykovo náměstí na Silvestra.
Zahrajeme od 15 hodin po otužilecké
show na Bečvě. (voj)

Současné složení kapely: zleva Petr Vařák mladší, Dušan Fred Kudělka, Libor Pivnička, Pavla Kudělková, Viktor Pinkas Foto: Archiv kapely

inzerce

Country kapelu Freďáci znají Přerované například ze silvestrovských koncertů na Masarykově náměstí. U jejího zrodu stáli manželé Pavla a Dušan
„Fred“ Kudělkovi. Během let skupina obměnila několikrát své složení. V současné době kapela vydává nové album Dvě řeky. 

„Country je měkká, houpavá,“ říká zpěvačka Freďáků 

SILVESTR S FREĎÁKY

Koncert country kapely Freďáci se v rám-
ci přerovského svátečního programu
uskuteční už tradičně 31. prosince
v 15 hodin na Masarykově náměstí. 
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Ryby z výlovu v Želatovicích na talíř neputovaly.
Rybáři je vypustili do rybníku, Lagun i řeky Bečvy

Rybáři z Místní organizace Českého rybář-
ského svazu v Přerově se starají o celkem
110 hektarů revíru. Z toho zhruba desetinu
tvoří rybochovné vody. Mezi ně patří i čtyř-
hektarový rybník v Želatovicích. „Podařilo
se nám tam slovit 30 metráků kaprů,
1 metrák línů, 300 kilo amurů, okouny,
několik kusů sumců albínů a štik a 20 tisíc
kusů reofilní ryby jelce jesena. Ty jsme vysa-
zovali vloni jako dvoumilimetrové váčkové
plůdky,“ vyjmenoval hospodář místní orga-
nizace Petr Kopřiva. Všechny ryby pak rybáři
vypustili do malé a velké Laguny, přerov-
ského rybníku, do nádrže v Šišmě a Lýs-
kách – a nejvíce jich putovalo do Bečvy.
„Řeku Bečvu jsme zarybňovali v několika
lokalitách – pod areálem Prechezy, v centru
uželezničního mostu, okouny jsme vypustili
u loděnice, část ryb šla i nad jez u Lipníku.
Sumec albín se po jednotlivých kusech
zabydlel v každé z lokalit,“ shrnul Kopřiva.
Rybáři se při zarybňování musí řídit zaryb-
ňovacím plánem, který při vyhlášení rybář-
ského revíru stanoví příslušný orgán.
Určuje, kolik a jakých ryb mají v jednotlivých
revírech vypustit. Například Bečva je roz-

dělena do několika revírů. Od splavu v Pře-
rově po soutok s Moravou je to jeden revír,
od splavu v Přerově po splav v Oseku je
to druhý revír a od Oseku výš třetí. „Ryby
jsme museli rovnoměrně rozdělit, protože
jezy v Přerově nejsou průchodné a ryby se
přes ně proti proudu nemohou dostat.
Navíc například okoun by mohl část popu-
lace jelců sežrat,“ vysvětlil rybář Kopřiva. 

Dobrá zpráva
Během loňské otravy Bečvy vymřely v úse-
cích u Choryně a Hustopečí téměř všechny
ryby. Zůstalo jen pár generačních kusů.
V současné době tam žijí jen ty, které už
rybáři stihli vysadit. „V Přerově je situace
po otravě výrazně lepší. Většinu ryb, co
lidé viděli plavat na hladině, přinesl proud
nebo z posledních sil připlavaly. Bylo to
zejména tím, že v Přerově je Bečva mno-
hem hlubší, kolem dvou metrů průměrně.
V Choryni má tak dvacet centimetrů, tam
se jedovatá látka rozložila v celém vodním
sloupci a následky byly skutečně fatální,“
zdůraznil Petr Kopřiva.
Díky penězům vybraným na transparentní
účty, příspěvkům různých organizací, gran-
tům a dotacím se do Bečvy vypouští více
ryb než v předchozích letech. Jediné, co
rybáře limituje, je nedostatek trhu. „Když
zavolám, že chci zítra deset tun kapra, tak
mi je doveze pět různých rybářství. Ale
když potřebuju osadit reofilní ryby, (pozn.
redakce: reofilní ryby jsou druhy, které
preferují život ve vodě s větším průtokem),
ať už je to ostroretka, podoustev či parma,
tak těch je na trhu málo. Pokud už jsou,
tak jsou jednoleté, dvouleté, ale ne gene-
rační, které nám právě uhynuly. Například
parma je dlouhověká ryba, má třeba deset
patnáct let a takovou rybu já na trhu prostě
neseženu,“ posteskl si hospodář Kopřiva.
Doplnil, že v Přerově rybáři Bečvu od otravy
zarybňovali už desetkrát. Navíc platí režim

„chyť a pusť“. „Rybáři tedy mohou ryby
chytat, ale žádnou z nich si nesmějí při-
vlastnit, musí ji pustit zpátky do vody. Toto
pravidlo bude platit minimálně ještě celý
příští rok,“ zdůraznil Petr Kopřiva. 

Pytláctví
Rybáři musí navíc bojovat s pytláky. Ti ze
zvířecí říše – kormorání a vydry – jim ročně
způsobují škody ve výši zhruba sto tisíc
korun. Problémy, které jim dokáže způ-
sobit člověk, jsou ale mnohem horší. „Když
jsme dělali výlov rybníku v Želatovicích,
někdo vypustil rybník v Čekyni a slovil
nám ryby za zhruba třicet tisíc korun.
Mnohem horší ale je, že jsme přišli o gene-
rační ryby. Ukradli nám 41 generačních
línů čtyřletých, 800 kusů amurů. Teď bude
trvat dalších čtyři až pět let, než si odcho-
váme nové. Jedna věc je, když malý kluk
upytlačí dva kapry o prázdninách, ale to

Rybáři při výlovu rybníka v Želatovicích
slovili přes třicet metráků ryb. 

Foto: Petr Kopřiva

Část ryb vypustili rybáři i do řeky Bečvy. 
Foto: Petr Kopřiva

inzerce inzerce

Kolik je ve městě bezdomovců? To zjišťovali
v polovině listopadu sociální pracovníci z pře-
rovského magistrátu. „V současné době žije
v Přerově celkem 52 osob bez střechy nad
hlavou, jsou mezi nimi i ženy. Šest bezdo-
movců od loňského roku zemřelo, čtrnáct
jsme zaregistrovali nových. Jsou to zejména
osoby propuštěné z výkonu trestu, lidé, kteří
přerušili protialkoholní či protidrogovou léčbu
nebo ti, kterým se rozpadla rodina,“ shrnula

První listopadovou sobotu proběhl výlov rybníku v Želatovicích. Ten má rozhlohu asi 4 hektary. Rybáři odlovili kapry, líny, okouny, amury, jelce jeseny,
sumce albíny a štiky. Ryby ale na talíři neskončily, rybník je totiž chovný, a tak je rybáři vypustili do Lagun, rybníku či Bečvy. 

Na ulici žije 52 lidí bez domova

aby někdo vypustil rybník a slovil ho, tak
to jsem opravdu nezažil,“ posteskl si na
závěr Petr Kopřiva. (red)

aktuální čísla vedoucí odboru sociálních věcí
a školství Romana Pospíšilová. Sčítání město
provádí každého půl roku. 
„Bezdomovci často posedávají na lavičkách
u nás ve dvoře. Popíjejí levný alkohol, hádají
se, někdy se i poperou. Už jsem na ně něko-
likrát volala městskou policii. Jednou jeden
z nich dokonce vlezl k nám do sklepa,“ stěžuje
si na chování lidí bez domova Veronika Doub-
ravová, která bydlí v pronajatém bytě na sídlišti
Trávník. Podle Romany Pospíšilové lidé bez
domova vyhledávají opakovaně stejná místa,
nejčastěji se shromažďují kolem Bečvy, na
náměstí Přerovského povstání či ve squatech
na nádraží. „Cílem sčítání lidí bez domova je
ale především zjistit, kolik z nich bude potře-
bovat nějakou formu pomoci. Nabízíme jim
pomocnou ruku například při vyřizování dávek
hmotné nouze, zajištění ubytoven. Využít
mohou také nízkoprahové centrum Lorenc,
kde dostanou teplou polévku, čaj, mohou se
i umýt,“ připomněla Romana Pospíšilová.
V případě, že se venkovní odpolední teplota
bude pohybovat okolo minus tří stupňů Cel-
sia, bude pro lidi bez domova otevřena noční
„sedárna“. Najdou ji tam, kam už jsou nyní
zvyklí chodit si pro pomoc do nízkoprahového
centra Lorenc – v budově U Bečvy 1, které
provozuje přerovská charita. Sedárna jim
bude sloužit v případě mrazivých nocí od lis-
topadu do dubna, a to celý týden od osmi
večer do šesti hodin ráno – a najednou tu
může pod dohledem noční služby pobývat
až 15 lidí. Ti, kteří chtějí i v mrazech zůstat
raději venku, kde jsou zvyklí, si mohou vypůjčit
od přerovského magistrátu jedno z deseti
iglú, které město pro bezdomovce pořídilo.

(red)

V Přerově v současné době pobývá 52
bezdomovců. Foto: Anna Vojzolová
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Mobilní hospic pomáhá také umírajícím dětem

Že není něco se synem v pořádku, si Rena-
ta Beranová uvědomila loni v březnu po
návratu z jarních prázdnin. „Patriček začal
na sluníčku přivírat pravé oko. Pak se přidal
problém s rovnováhou, nejistá chůze. Po
CT vyšetření nám lékařka oznámila, že
stav našeho syna je vážný, neoperovatelný
a zbývá mu zhruba rok života,“ vypráví
maminka chlapce. Lékaři sice nasadili che-
moterapii a radioterapii, bohužel Patrikův
stav se stále zhoršoval. „V polovině srpna
už byl Patriček nehybný, měl problémy
s polykáním, byl plačtivý. Už jsme to
nezvládali. Uvědomila jsem si, že potře-
bujeme pomoc. Oslovila jsem proto pana
Tvrdoně, který v mobilním hospici Strom
života působí jako vrchní sestra. Ukázal
nám, jak o syna pečovat, jak předcházet
proleženinám, jak podávat léky a infuze,“
vysvětluje Renata Beranová. Rodinu začal
navštěvovat i psychoterapeut hospice, kte-
rý všechny pomalu začal připravovat na
chlapcův odchod. „Jednou večer najednou
syn začal povrchně dýchat. Měl skvrny na
rukou a na nohou. Vzala jsem ho do náruče
auklidňovala ho: Jsem u tebe, budu navždy
s tebou, miluji tě,“ popisuje smutné chvíle
Patrikova máma. Pracovníci mobilního

hospice jim pomohli i v této těžké době –
zajistili potřebné úkony a především byli
rodině velkou psychickou podporou.

Padesátých klientů na Přerovsku
Mobilní hospic Strom života poskytuje sou-
hrn specializovaných zdravotně sociálních
služeb nevyléčitelně nemocným lidem
a jejich rodinám, které se rozhodnou pečo-
vat o své blízké doma. Umírající tak mohou

KONTAKT

Mobilní hospic Strom života
Budovatelů 197/6, Přerov

Jana Wasilová
tel.: 553 038 016

zůstat v posledním období svého života
v kruhu svých blízkých. „Na Přerovsku
pečujeme o padesátku klientů, v celém
Olomouckém kraji jich máme 150. Posky-
tujeme jim lékařskou, sesterskou péči,
poskytujeme jim i sociální poradenství.
Zhruba sedmdesát procent tvoří pacienti
s onkologickým onemocněním v terminál-
ním stadiu,“ vysvětluje Stanislav Tvrdoň.
Zbývající část tvoří lidé s neurodegenari-

Stanislav Tvrdoň ze Stromu života se o malého Patrika staral do poslední chvíle. 
Foto: Strom života

tivním onemocněním či selhávajícími důle-
žitými orgány, u kterých byla vyčerpána
veškerá možnost léčby vedoucí k uzdravení
a kteří si zároveň přejí zůstat doma a důs-
tojným způsobem prožít závěr svého života
mezi blízkými. „Výtěžek ze sbírky, která
bude mít místo pod přerovským vánočním
stromem, použijeme na mobilní dýchací
přístroje – takzvané kyslíkové koncentrá-
tory. Ty jsou pro naše klienty velmi důležité,
zvláště v dnešní covidové době. V domá-
cích podmínkách je schopen vyrobit kyslík
stejně jako v nemocnici. Jeden takový
přístroj přijde na zhruba 25 tisíc korun,“
vyčísluje Stanislav Tvrdoň. Veškeré zdra-
votní, odborné i sociální služby poskytuje
mobilní hospic Strom života zdarma, jsou
hrazeny pojišťovnami. Jedinou placenou
službou je podle zákona odlehčovací služ-
ba. (red)

Každý rok mají Přerované možnost přispět do pokladničky u vánočního stromu na Masarykově náměstí. Peníze pak město daruje některé z charitativních
organizací. Letošní výtěžek poputuje do mobilního hospice Strom života, který má pobočku i v Přerově. Příběhy, které si tu pracovníci vyslechnou,
jsou neveselé. Patří k nim i příběh devítiletého Patrika z Přerova, který vhání slzy do očí. Paliativní péči má totiž většina lidí spojenou zejména se
seniory. Služby mobilního hospice Strom života ale využívají i rodiny s umírajícími dětmi.
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Zimní Přerov je ústředním tématem fotografií, o které se v prosincovém čísle Přerovských listů podělilo pět fotografů. A my se na čtenáře opět obracíme
s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou 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. (red)

Planeta Přerov – Vánoční Masarykovo náměstí na speciální koláži Martina Cína.

Ivan Nevtípil poslal do redakce rovněž vánočně vyzdobené Masarykovo náměstí. 

Zvláštní atmosfera večerní Laguny zaujala fotografa Ladislava Štulpu. 

Sváteční atmosféru na Masarykově náměstí zvěčnil fotograf Jan Gebauer. 

Zasněžená kašna na náměstí Přerovského povstání zaujala Leonu Malátkovou. 

inzerce inzerce

Fotografii z krmení kačen u Laguny nám poslala Martina Smíšková.
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Přerovské maturitní plesy jsou fenomén, říká Petr Klesnil

Jako malý kluk vyzkoušel Petr Klesnil řadu
sportů a aktivit. U ničeho ale dlouho nevy-
držel. Nakonec ho uhranul tanec. „Bylo mi
asi sedm nebo osm let, když mě mamka vzala
do sokolovny na taneční soutěž. Vůbec jsem
nevěděl, že existují různé taneční skupiny
a styly. Nejvíc mě nadchnul Show dance –
tanec, který divákovi vypráví příběh plný kos-
týmů i rekvizit,“ vzpomíná Petr Klesnil. Po
tomto zážitku začal chodit do tanečního
kroužku v Domě dětí amládeže Atlas a láska
k tanci mu vydržela dodnes.
Postupně prošel několika tanečními skupi-
nami. Deset let působil v přerovském Duck-
beatu, který vede Alena Langerová. „Alena
už delší dobu spolupracuje sTerezou Kernd-
lovou, a tak mě poprosila, jestli bych nemohl
jako pomocný choreograf naučit vybrané
kluky tanec do klipu. Nakonec jsem si ale
hlavní roli letce střihl vklipu právě já,“ vysvět-
luje Klesnil. Na Terezu vzpomíná jako na vel-
kého dříče se smyslem pro humor. „V jedné
romantické scéně jsme se na sebe měli zami-
lovaně dívat a povídat si. Terka mi přitom
vyprávěla vtipy o žábách v mixéru,“ směje
se Petr Klesnil. V roce 2010 se s Duckbeatem
díky vítězství v taneční soutěži mohl zúčastnit
i natáčení klipu Firework od Katy Perry. „To-
hle natáčení v Budapešti byl pro mne takový
hořkosladký zážitek. Čekali jsme v zimě, Katy
si s každým výhercem v rychlosti podala ruku.
Bylo zajímavé vidět, jak funguje velká zahra-
niční produkce,“ říká přerovský tanečník,
který si zahrál i v klipech místní skupiny Cri-
tical Acclaim. V jednom představuje smrtku,
v druhém tanečníka boybandu a ve třetím

si zahrál hlavní roli po boku herečky Veroniky
Arichtevy. I v něm se objevil vlastně náhodou.
Když mu zavolal frontman kapely Petr Kadlec,
že jim vybouchl představitel hlavní mužské
role, věděl, že bude požádán o výpomoc.
„Nakonec jsem kývl. Byl jsem ale hrozně
nervózní ze svých hereckých výkonů, že jsem
při závěrečném tanci šlápl Veronice několikrát
na nohu. Naštěstí to brala s úsměvem,“
popisuje tanečník. S partou Schulizza me
willin dokonce vystoupil v O2 aréně na třech
koncertech Leoše Mareše.

Fenomén maturitních plesů
Petr Klesnil stál také u vzniku přerovského
fenoménu – půlhodinových tanečních vystou-
pení maturantů. „Svůj první ples jsem dělal
v roce 2006 pro obchodní akademii. Tehdy
jsme jen zkusili trochu zpestřit samotný nástup
na stužkování. Bylo zvykem ples maximálně
oživit půlnočním překvapením, kdy si kluci
dali klobouk, holky boa a byla z toho mafi-
ánská třída,“ připomíná své plesové začátky
Klesnil. Původně několikaminutový tanec pře-
rostl v půlhodinové vystoupení s promítáním
různých videí, rekvizitami, kde každý maturant
má svůj part. „Dalo by se to přirovnat k malým
muzikálům. Vymýšlíme společně s maturanty
vlastní originální témata. Vzpomínám si napří-
klad na vystoupení v duchu Hitchcockových
hororů, reality show, ale třeba i v duchu Dar-
winových cen. Na plese to pak vidí třeťáci
a další rok chtějí posunout laťku zase o něco
výš,“ říká vyhledávaný choreograf, který
v některých sezonách připravoval desítku
různých vystoupení. Podotýká, že pokud se

už v některém městě objeví zajímavý nástup,
bývá většinou vytvořený ze scén známých
muzikálů, jako jsou Rebelové či Pomáda.
Někde prý maturitní plesy nemají vůbec, stužky
si studenti předají při pasování či jen tak v hos-
podě. „Letos spolupracuji jen se dvěma matu-
ritními třídami. Bál jsem se, aby plesy nebyly
zase kvůli vládním opatřením proti koronaviru
zrušeny. Choreografie trénujeme se studenty
už několik týdnů. Téma ale neprozradím,“
komentuje letošní sezonu Petr Klesnil. 
Kromě svých aktivit spojených s tancem pra-
cuje Petr Klesnil v rodinné cukrárně ve Wil-
sonově ulici, kterou zná snad každý Přerovan.
„Já jsem pradědečka Františka Suma, který
cukrárnu založil, už nezažil, ale rád si prohlížím
různé dobové fotografie amalby. Je zajímavé

takto nakouknout do historie města i rodiny,
vědět, jaká krev ve vás proudí,“ je pyšný na
rodinnou cukrářskou tradici Petr Klesnil, který
má na starosti objednávky od místních pod-
niků a okolních obchůdků. Rád si občas
pochutná na jejich vyhlášených sumáčcích
či větrnících. Na jeho postavě to ale vidět
není, všechno totiž vytančí. 
Jeho další aktivitou jsou letní dětské taneční
tábory. „S agenturou Tapaza už jezdím deset
let. Na jednom turnuse se nás sejde až 290.
Já mám na starosti benjamínky – děti ve věku
od pěti do osmi let. Přípravy mi trvají několik
měsíců. Například rekvizity pro loňské Disney
pohádky jsem chystal celý rok,“ konstatuje
Klesnil, který také skvěle kreslí a maluje. 

(red)

Sedmatřicetiletý Petr Klesnil je v pozitivním slova smyslu workoholik. Tanci se věnuje téměř celý život, patří k přerovským předním choreografům.
Do tanečních ale nechodil. Vystoupil v několika hudebních videoklipech včetně Firework americké hvězdy Katy Perry. Přitom stále pracuje v rodinné
cukrárně SUM a v létě vede dětské taneční tábory.

Petr Klesnil si při natáčení videoklipu Terezy Kerndlové zahrál letce. 
Foto: Archiv Petra Klesnila
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28. 11. 18.00 Rozsvěcení stromu 
17.00 Vocantes
18.10 Argema

30. 11. 17.00 MŠ Kouřílkova 
19.00 Legendy se vrací

1. 12. 17.00 MŠ Jasínkova
17.30 MŠ Kozlovice 
19.00 Jen Tak II

2. 12. 17.00 MŠ Máchova
17.30 MŠ U Tenisu 
19.00 Team revival Znojmo

3. 12. 17.00 Špunt 
19.00 Šediváci

4. 12. 17.00 Spektrum 
19.00 Loretta

5. 12. 17.00 Mikulášská show
s Duckbeatem 

18.30 Ohňostroj
7. 12. 17.00 MŠ Dvořákova

17.30 MŠ Máchova 
19.00 Lucie revival 

8. 12. 16.00 Drum Kids 
17.00 MŠ Lešetínská
18.00 Česko zpívá koledy

19.00 Moravská Veselka
9. 12. 17.00 ZŠ Želátovská

17.45. MŠ Kratochvílova 
19.00 Smokie revival

10. 12. 16.00 Atlas & Bios 
19.00 Kameron

11. 12. 17.00 Critical Acclaim akusticky 
19.00 Secondhand Kabát revival

12. 12. 17.00 Katapult revival 
19.00 Veras band (rev. V. Špinarové)

14. 12. 17.00 MŠ Optiky
17.30 MŠ Sokolská 
19.00 Imperio

15. 12. 17.00 MŠ Kozlovská 
19.00 Travellers

16. 12. 17.00 ZŠ Za Mlýnem 
19.00 Spocená uklízečka

17. 12. 16.00 Trávníček 
17.00 DO Haná
19.00 Bon Jovi absolute revival

18. 12. 17.00 Pantograf 
19.00 Forum

19. 12. 16.00 Živý betlém 
19.00 Project F

21. 12. 17.00 ZŠ Za Mlýnem 
19.00 Reflexy

22. 12. 17.00 D2Dance
18.15 Sagitarius
19.00 Elán Haná revival

23. 12. 17.00 Mothers Follow Chairs 
19.00 La Boujeau

24. 12. 10.30 Re-Vox 
11.30 Věžní hudba 

27. 12. 17.00 Blues BazAar 
19.00 Brouci Band

29. 12. 17.00 Tchoři 
19.00 Bon Scott memorial band

31. 12. 15.00 Freďáci 

Rozsvěcení betléma Galerie města Pře-
rova 28. 11. v 17 hodin
Vánoční salon v malém sále Městského
domu 13.–16. 12.
Řemeslný jarmark na Horním náměstí
12. 12.
Novoroční ohňostroj 1. 1. 2022 v 18
hodin.

(red)

Vánoce v Přerově budou plné koncertů
a vystoupení. Nebudou chybět ani trhy
Vánoční strom z partutovického polesí, trhy s více stánky, šňůra šedesáti kulturních vystoupení, která začnou
o první adventní neděli a skončí až na Nový rok. Samotné rozsvícení stromu je naplánováno na první adventní
neděli, která letos připadne na 28. listopad. Slavnostního odpočítávání se ujme primátor města Petr Měřínský,
strom se rozsvítí úderem osmnácté hodiny. Zajímavý kulturní program čeká na Přerovany i na Horním náměstí.
Novoroční ohňostroj se uskuteční v 18 hodin, jak jsou lidé už zvyklí. V případě, že to protiepidemická situace
nedovolí, budou na náměstí pouze trhy a koncerty budou zrušeny. Sledujte www.prerov.eu. 

Nasvícený betlém

Dřevěné sochy biblických postav a zví-
řat zdobí jako každoročně i letos
mostní oblouk v zámeckém příkopu
před Galerií města Přerova. Betlém
se ve světlech reflektorů rozzáří letos
už podesáté, a to počínaje první
adventní nedělí. „Příchozí si jej mohou
prohlédnout od naší kované brány ve
dne i po tmě kdykoli po celý prosinec.
Vánoční atmosféru na Horňáku umoc-
ní opět i světélky ověnčené stromy,“
informovala vedoucí Galerie města
Přerova Lada Galová. O Štědrém dnu
i obou vánočních svátcích bude bet-
lém zpřístupněn od 10 do 20 hodin.

(red) 

Betlém se rozsvítí 28. listopadu v 17
hodin. Foto: Bohumil Kratochvíl

Horní náměstí ozdobí vánoční stromečky, zkrášlí je děti i senioři

„Je to pilotní projekt, který tu ještě nebyl.
Každá základní škola bude mít svůj
vánoční stromeček, na který si žáci vyrobí
vlastní ozdoby. Současně si také vytvořili
svůj adventní věnec, na kterém budeme
každou adventní neděli rozsvěcovat jednu
svíčku,“ vysvětlil náměstek pro školství
Petr Kouba. Jak prozradil ředitel Základní
školy U Tenisu Michal Pospíšil, děti vyrá-
běly ozdoby v rámci hodin výtvarné výcho-

vy. „Žáci z více tříd prvního stupně vytvořili
vánoční ozdoby z moduritu – bílého a čer-
veného. Na zdobení se už všichni moc
těší,“ dodal Pospíšil. 
Ozdoby na zbývající dva stromečky
nachystají v rámci mezigeneračního
setkávání senioři z přerovského Domova
pro seniory. „Je to opravdu krásný projekt.
Kromě vyrábění ozdob s našimi klienty
budeme jako každý rok péct i perníčky

Nádvoří Galerie města Přerova kromě tradičního betléma letos zkrášlí i desítka vánočních stromečků. Osm z nich si ozdobí žáci z přerovských základních
škol. Dva se stanou symbolem mezigeneračního setkávání seniorů a dětí. 

a tvořit papírová přáníčka,“ doplnila ředi-
telka Sociálních služeb města Přerova
Jana Žouželková. Samotné nazdobení
jehličnanů pak bude v rukou těch nejmen-
ších. „Z našich mateřských škol jsme vylo-
sovali dvě oddělení, jejichž děti vytvo-
řenými vánočními ozdobami stromečky
zkrášlí. Věřím, že se projekt lidem bude
líbit a vznikne z něj nová přerovská tra-
dice,“ podokl náměstek Petr Kouba. 

Další akcí, která se uskuteční na Horním
náměstí, bude oblíbený řemeslný jarmark,
který je naplánován na stříbrnou neděli
12. prosince a jenž do historické části
města přinese i vůni minulosti. Na jar-
marku mohou návštěvníci nejen nakoupit
originální vánoční dárky, ale také se podí-
vat na ukázku starých řemesel a čeká na
ně i doprovodný kulturní program v duchu
historických slavností. (red)

Ozdoby na vánoční stromečky, které ozdobí nádvoří Galerie města Přerova, vyrábějí
také senioři z přerovského Domova pro seniory. Foto: Domov pro seniory

Děti ze Základní školy U Tenisu nastrojí stromečky výtvory z moduritu. Ozdoby
vyrábějí v hodinách výtvarné výchovy. Foto: ZŠ U Tenisu
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Jaký nejkouzelnější dárek jste dostali jako dítě k Vánocům? 

■ Jan Gebauer
Zřejmě nejlepší dárek

svého života jsem
dostal už ve čtyřech
letech od své babič-

ky – fotoaparát
značky Beirette. Byl to

klasický foťák na kinofilm, který nakonec
předurčil můj osud. Vystudoval jsem
fotografii a už přes dvacet pět let se
focením živím.

■ Pavlína Fialová
Jako malá jsem si straš-

ně přála panenku –
mrkací, s dlouhými
vlásky, abych ji

mohla různě česat.
Podobnou měla moje

kamarádka, měla k ní i spoustu různých
oblečků. Byla moc krásná, měla blond
vlásky. Já jsem jí ji hrozně záviděla. Ježí-
šek mě tehdy vyslyšel a já byla moc šťast-
ná. 

■ Marie Francová
Za nás děti pod strome-

ček nedostávaly tolik
dárků jako teď, ty
různé kostky, panen-

ky, auta, hry. Měli
jsme jednu dvě hračky,

se kterými jsme si hráli, dokud se neroz-
padly. Nejkrásnější dárek k Vánocům jsem
ale dostala až jako dospělá, na Štědrý
den se mi totiž narodil můj jediný syn. 

■ Gabriela Mráčková 
Tak to vím naprosto pře-

sně. Bylo mi sedm a já
si strašně přála ply-
šového pejska. Byl

chundelatý a veliký
skoro jako já. Jenže Ježí-

šek to trochu popletl a já pod stromečkem
našla velikánkou krabici, která kňučela
a hýbala se. Uvnitř bylo štěně labradora
a já myslela, že se zblázním radostí. 

(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

Jednou ze zastávek letošního turné Anety
Langerové se stane také Přerov. Šňůra
koncertů představí příběhy z nově vyda-
ného alba Dvě slunce aneb Jak krásné je
být milován. Na koncertech Anetu dopro-
vodí její kapela společně se smyčcovým
triem ve složení: klavírista a producent
desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopři-
va, baskytarista Miloš Klápště, kytarista
Ludvík Kulich, violoncellistka a zpěvačka
Dorota Barová, houslistka Veronika Vali-
šová a violista Vladan Malinjak. „Když

se venku dřív stmívá, sedávám u svého
gramofonu, na kterém si pouštím díla
mému srdci blízká. Ráda se zastavím
a zaposlouchám se do tónů, které získá-
vají svůj prostor, a nechávám se unášet
hřejivým pocitem starého dobrého světa.
A tento pocit se proměnil v přání, aby má
Dvě slunce vyšla i na vinylu. Ať hudba
zní a Dvě slunce vás hřejí,” zve Přerovany
na koncert, který se uskuteční ve středu
15. prosince v 19 hodin v Městském
domě, Aneta Langerová. (red)

Aneta Langerová představí na
koncertě v Měšťáku nové album

Podpořit neziskovou organizaci, prezen-
tovat výrobky z dílen denního stacionáře
a hlavně umožnit prodej drobných dár-
kových předmětů. To je smyslem vánoční
výstavy výrobků klientů Spolusetkávání
Přerov. Výstavu organizuje v bývalé pro-
dejně Emos na Masarykově náměstí v Pře-
rově Galerie města Přerova společně
s touto neziskovou organizací. „Jsme rádi,
že tradice nebude zpřetrhána, protože
v bývalé prodejně Emos jsme tradičně pro-
dávali naše výrobky už skoro 20 let. Po

zrušení prodejny Emos jsme se přesunuli
do dnes už také bývalé prodejny – cukrárny
Třešinka. Nyní budeme prodávat v prázd-
ném prostoru budovy na náměstí T. G.
Masaryka 16. Po dohodě s galerií jsme si
i troufli instalovat ve výlohách také malou
prezentaci drobného umění z našich
dílen,“ popsala ředitelka přerovského
denního stacionáře Spolusetkávání Hana
Ryšánková. K vidění a hlavně na prodej
budou podle ní drobné výrobky klientů,
jako andílci, betlémy z keramiky, textilní

Vánoční výstava Spolusetkávání Přerov oživí sváteční Masarykovo náměstí 

Místní návrháři se představí ve Fitu
Ve čtvrtek 2. prosince se v prostorách restaurace hotelu Fit v Dvořákově ulici uskuteční
Fashion show. „Na přehlídce se představí přerovské butiky, zdejší návrháři či lokální
značky. Všechny modely, které modelky předvedou, si dámy mohou během večera
i zakoupit,“ přiblížila letošní módní show její organizátorka Barbora Mandátová.
Ve stáncích budou prodejci nabízet také svíčky, věnce a další vánoční zboží. (red)

V úterý 7. prosince uplyne přesně 45 let, kdy přerovský moderátor Bohuslav Přidal
zorganizoval svou první poslechovou diskotéku, věnovanou legendárním The
Beatles, a vstoupil tak do vod místního kulturního života. „Konala se v divadelním
sále Klubu Přerovských strojíren s kapacitou sto míst. Sál byl vyprodaný, a když po
90 minutách program skončil, zazněl potlesk,“ vzpomíná Bohuslav Přidal. Později
začal spolupracovat pod pseudonymy DISCO Bo-WI se Zdeňkem Blažkem, který
byl v Přerově znám pod přezdívkou Wincha. Následovaly taneční diskotéky, a také
první discomaraton. V roce 1981 spolu uspořádali ve velkém sále Komuny
1. discoples, odkud je i tato fotografie. A s ní souvisí i naše výzva: „Najdete se na
fotografii? Napište nám na e-mail redakce@prerov.eu.Připojit můžete i své snímky
a vzpomínky na začátky diskoték v Přerově, nebo nám můžete zaslat i jinou vzpo-
mínkovou fotku s příběhem. Foto: Archiv Bohuslava Přidala, (red)

tašky, batůžky a kapsičky, hedvábné šály,
šátky, dárkové kartičky a přání, proutěné
košíky, ošatky a demižony, skleněné a kera-
mické hrníčky, láhve nebo svícny. Nově
stacionář nabízí i výrobky z modrotisku,
jako například polštáře, tašky, obrázky
nebo záložky. „S centrem Spolusetkávání
nespolupracujeme prvně, už před dvěma
lety jsme v rámci vánočního prodeje umě-
leckých děl nabízeli na Horním náměstí
ve vitrínách drobné rukodělné výrobky kli-
entů; tehdy šlo převážně o dekorované

sklo, mozaiková zrcadla nebo ošatky
z pedigu. Je nasnadě, aby městská zařízení
pomáhala dostávat přerovské neziskovky
do povědomí občanů a poskytla jim pro-
story, pokud to lze, pro jejich prezentaci,“
uvedla vedoucí Galerie města Přerova
Lada Galová. Výstava centra Spolusetká-
vání bude k vidění od čtvrtka 25. listopadu
do konce prosince, prodej rukodělných
výrobků bude probíhat denně od pondělí
29. listopadu do pátku 3. prosince od 10
do 17 hodin. (red)

Kalendář města Přerova pro rok 2022 už je v prodeji v Městském informačním
centru na Masarykově náměstí a v knihkupectví Mezi světy v Palackého ulici.
Cena je stejná jako vloni – celá sada, čítající nástěnný, stolní a kapesní kalendář,
stojí 190 korun. Kmotry se při slavnostním křtu, který se uskutečnil 11. listopadu,
stali primátor města Petr Měřínský a ředitel Muzea Komenského Radim Himmler.
Kalendář, jehož součástí jsou dobové i současné snímky Přerova, je totiž „spo-
lečných dítětem“ města a muzea. (red), Foto: Město Přerov
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Jaroslav Biolek

Jaroslav Biolek získal cenu za dlouholetou
práci s mládeží a obohacení kulturního
života v Přerově. Více než třicet let působí
jako vedoucí a pořadatel táborů pro děti,
mládež a táborů pro rodiče s dětmi
a dospělé. Jeho navrhovatelka Lenka Šku-
balová o něm řekla: „V zimě v létě ho po-
tkáváme v krátkých kalhotách, tričku, na
hlavě má uvázaný pirátský šátek a po kap-
sách několik výtisků nejnovějšího měsíč-
níku Dlaždič, zastavuje se s lidmi, povídá
si s nimi o kultuře, zve na koncerty, připra-
vuje nejrůznější tábory a jednou nohou je
stále na základně v Rajnochovicích. A byť
už není žádný zelenáč, je pořád duší i srd-
cem klukem.“

Lubomír Dostál

Lubomír Dostál získal cenu za výtvarnou
činnost. Jeho kreslené vtipy či karikatury
jsou už léta nedílnou součástí místních
novin. Výstavu kreseb mohli návštěvníci
vidět v Galerii města Přerova i na přerov-
ském zámku. Syn Lukáš o tátovi prozradil:
„Vždycky si přál, abych já nebo moje sestra
šli v jeho stopách. Já neumím kreslit doteď
a sestra to vzdala v raném věku. Před třemi
lety se mu narodil vnuk a s ním už dva
roky kreslí, staví mu a vymalovává garáže.
Kreslení si s sebou bere i na dovolenou
k moři, na koupaliště nebo když přijede
s babičkou za našimi dětmi na víkend.“

Ondřej Pavelka

Ondřej Pavelka získal cenu za všestranné
působení v souboru Loutkového divadla

Sokola Přerov. Navrhovatel Jakub Navařík
řekl: „V divadle se kromě hraní věnuje
i technice, takže je často vnímán jako tako-
vý hodinový manžel, který si s lecčíms
poradí – třeba i s elektroinstalací. Má rád
srandu, s oblibou pomáhá organizovat
různé společenské chvilky v divadle, které
je pro loutkoherce něco jako druhá rodina,
protože tu spolu trávíme tři odpoledne
týdně. Má tři děti, všechny svého času
hrály divadlo a jedna ze dvou dcer u toho
i zůstala.“ 

Vladislav Peška

Vladislav Peška získal cenu za přínos
hudební scéně. V roce 1963 založil spolu
s Pavlem Novákem skupinu Synkopa,
poté spolu vystupovali v kapele VOX.
Jeho dcera Kateřina vzpomněla: „Doma
psal noty a bylo to docela srandovní, pro-
tože když si dal sluchátka, aby nás neob-
těžoval opakujícím se kouskem písničky,
tak ten pomáhající zpěv byl zkrátka
legrační. Chtěl, abych hrála na flétnu
a pak na klarinet, ale na druhém stupni
jsem už chtěla hrát jen…basket – a tak
jsme ho s mamkou prostě ukecaly. Bráchu
nenutil, ten se naučil hrát sám a byl muzi-
kant po tátovi.“

Bohuslav Přidal

Bohuslav Přidal získal cenu za dlouho-
letou činnost v oblasti kultury města Pře-
rova. Působil jako diskžokej, a také
moderátor stovek akcí v oblasti kultury,
sportu, společenského života. Pracoval
rovněž v pozici tiskového mluvčího měs-
ta, jeho kolegové na něj vzpomněli těmito
slovy: „Bob Přidal, to je už dnes legenda.
Je to pamětník a skvělý člověk. Elegán,
gentleman, slušňák, věčný optimista,
charakter, hudební fanda, mistr slova,
obětavý dědeček, člověk ochotný ke vše-
mu… dobrému. Chlap, který rád pomůže
a poradí. Člověk, se kterým je radost si
povídat.“

Petr Sehnálek

Petr Sehnálek získal cenu za činnost na poli
přerovské historie. Působí v Muzeu Komen-
ského, popularizuje regionální historii formou
výstav, článků, publikací, přednášek, prohlí-
dek. Jeho žena Kristina řekla: „Když půjdete
s Petrem na procházku, nastane hned za
venkovními dveřmi domu hledání ztraceného
času. Mimoděk, zcela nenásilně apřirozeně.
Apřed očima vám najednou vyvstávají hrdi-
nové Přerova, ožijí zaniklá korsa, na jazyku
sládnou cukrovinky Teresie Hrubé, zatoužíte
ochutnat jednu z dobrot Benešova lahůd-
kářství či nutně potřebujete nové botky
zvyhlášeného obchodu Marie Andráškové.“

Ladislav Župka

Ladislav Župka získal cenu za dlouholetou
práci s mládeží a přerovskou veřejností. Od
70. let minulého století se věnuje práci sdět-

mi amládeží av turistickém oddíle mládeže
TOM Lišáci. Je hlavním organizátorem akcí
zaměřených na rodinu a děti – od Orizara
po Strašidlácké hrátky. Jeho navrhovatelka
Jana Pivodová řekla: „Můžeme ho potkat
s klaunským nosem a ve srandovních kal-
hotách, když na svých akcích baví děti
i dospělé. Je vášnivý sportovec, zdolal Mont
Blanc, Elbrus iTriglav av turistických botách
uskutečnil několik dálkových horských pře-
chodů. S batohem na zádech navštívil vět-
šinu zemí Evropy amnoho exotických míst.“

Milena Vicenová

Milena Vicenová získala cenu za aktivity na
poli české a evropské politiky. Byla předsed-
kyní Klubu zemědělských novinářů a publi-
cistů, zastupovala ČR ve výboru Světové
organizace zemědělských novinářů. V roce
2006 se stala ministryní zemědělství. Navrho-
vatelka Libuše Geryková vzpomněla: „Matu-
rovala na přerovském gymnáziu v roce 1974
svyznamenáním, promovala na Vysoké škole
veterinární vBrně také s vyznamenáním. Pět
let se věnovala péči o své dvě dcery, prošla
praxí veterinární lékařky v České Lípě – a to
od sanitních jatek přes hygienickou službu
v mlékárnách, ošetřování a léčení zvířat ve
velkochovech.“ (red), Foto: Město Přerov 

Medaile Komenského už mají držitelé ve svých vitrínách
Cenu města Přerova převzalo letos na zámku z rukou zástupců města osm osobností. O tom, kdo medaili Jana Amose Komenského získal, si čtenáři
mohli přečíst už v říjnovém čísle Přerovských listů ještě před předáváním ocenění. Tentokrát se dozvědí, jaké zajímavosti či pikantnosti padly na
slavnostním předávání. 

Součástí programu slavnostního předání cen bylo i vystoupení pěveckého sboru
Vocantes pod vedením Michala Sabadáše, jemuž na snímku přihlíží vedení města
(zprava radní Tomáš Navrátil a Michal Zácha, náměstkyně Hana Mazochová,
primátor Petr Měřínský a radní Petr Vrána). Cena města Přerova je nejvyšším pře-
rovským oceněním a je udělována výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících
výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a archi-
tektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání
nebo za záchranu lidského života – a přispěly tím k šíření dobrého jména města
Přerova. Osobnosti přebírají bronzovou pamětní medaili J. A. Komenského, která
je dílem přerovského rodáka, akademického sochaře Josefa Bajáka. 

Foto: Město Přerov
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Nejlepší čeští tenisté se v úterý 21. prosince
opět sjedou do Přerova. Uskuteční se zde
totiž už 29. ročník ankety magazínu Tenis
Zlatý kanár. Slavnostní galavečer se bude
konat od 19 hodin ve sportovní hale Spar-
tak. „V loňském roce se kvůli vládním
opatřením akce konala v komorním obsa-
zení přímo v televizním studiu v Praze.
Doufáme, že letos už vše proběhne tak,
jak jsou Přerované zvyklí,“ vysvětlila
manažerka spolupořádajícího Tenisového
klubu Precheza Přerov Daniela Huťková. 
Vyhlašovat se budou vítězové těchto kate-
gorií - nejlepší český tenista, nejlepší česká
tenistka, nejlepší deblista či deblistka, tým
roku, talent roku mezi chlapci i děvčaty,
nejlepší postup na žebříčku WTA, nejlepší

postup na žebříčku ATP, nejlepší tenista
vozíčkář, kanáří naděje a absolutní vítěz
Zlatý kanár. Kromě skvělých sportovců se
diváci mohou těšit i na tradičně bohatý
kulturní program. „Akci bude moderovat
oblíbený herec Petr Rychlý. Zřejmě největ-
ším tahákem pak bude vystoupení slo-
venské skupiny No Name. Lidé se mohou
těšit i na předního českého houslistu Pavla
Šporcla či saxofonistu Felixe Slováčka,“
vyjmenovala Huťková. Přerovskému publi-
ku se představí také skladatel a klavírista
Zdeněk Merta, česká zpěvačka s exotickou
krví Zuzana Gamboa a slovenská multi-
žánrová zpěvačka Andrea Zimányiová.
Vstupenky budou k dostání za 150 korun
v Městském informačním centru. (red)

Anketa Zlatý kanár se poprvé uskutečnila v roce 1993, do Přerova se z Prostějova
udílení přestěhovalo v roce 2000. Přímý přenos z akce tradičně vysílá některý z kanálů
televize Nova. Foto: Jan Gebauer

Nejstarší aikido klub v Česku slaví 35 let. Založil ho judista Vlastimil Ilgner v Přerově

Aikido založil před 96 lety Japonec Morihei
Ueshiba. Široké veřejnosti toto bojové umě-
ní proslavil americký herec Steven Seagel.
„Ai znamená harmonii, ki je dech, do značí
cestu – společně to znamená nekonečná
cesta k dokonalosti. Není možné ho cvičit
pouze podle knížek či videí. Pokud člověk
nemá učitele, bude mu cesta k osvojení
aikido trvat opravdu dlouho. Navíc hrozí,

že během ní získá špatné návyky,“ vysvět-
luje Vlastimil Ilgner. Ten se už od šedesátých
let minulého století věnoval judu, nejprve
jako závodník, poté jako trenér. Teprve poz-
ději propadl bojovému umění aikido.
„Najednou jsem měl 45 let a zjistil jsem,
že už na judo nemám potřebnou sílu. Judo
sice znamená jemné umění, ale není tomu
tak úplně. Musíte mít fyzickou sílu k pře-
konání protivníka. Když v roce 1986 přijel
do České republiky Giorgio Veneri (pozn.
redakce: Ital Giorgio Veneri byl dlouholetým
předsedou International Aikido Federation,
viceprezidentem a předsedou rozvojové
komise European Aikido Federation), roz-
hodl jsem se začít s aikido,“ vypráví osm-
desátník Ilgner.
Říká, že Japonsko ho okouzlilo mnohem
dříve. „Zamiloval jsem si ho, když jsem tam
přes Cestovní klub mladých strávil v roce
1974 celých 34 dní. Od té doby se věnuji
i bonsajím azahradám,“ vzpomíná na svou
inspiraci Vlastimil Ilgner. Aprávě podle pre-
fektury, kterou v Japonsku navštívil, pojme-
noval i nově vzniklý klub – Kagawa Dojo,
který je do dnešní doby největším oddílem
z celé České republiky. „Původně se cvičilo
na obyčejných žíněnkách, dnes už mají čle-

nové k dispozici speciální podložky „tata-
mi“. Bylo nás tehdy hodně. V  začátcích to
fungovalo tak, že se sešli všichni dohromady
a cvičili. Dnes už máme jednotlivé lekce
rozdělené na děti, mládež a dospělé, začá-
tečníky i pokročilé,“ konstatuje jeden z  Ilg-
nerových prvních žáků Jan Gregovský. 

Princip koule
Aikido není soutěžní sport. Neporovnává
se při něm, kdo je horší nebo je lepší. Může
ho cvičit dítě, hendikepovaný, muži, ženy.
„Netoužím, abych byl nejlepší, ale klidný
a vyrovnaný. Při aikido, pokud ho děláte
poctivě, se ale zapotíte a zadýcháte. Opa-
kuje se útok na obě strany, skončíte na
zemi, zvednete se a znovu. Pak se vymění
role. Fyzička se vám určitě zlepší, ale je to
protknuto duchem aikido,“ popisuje Jan
Gregovský. Hodinový trénink je rozdělen
do několika částí. Při rozcvičce se cvičenci
věnují meditaci, stimulaci dechu, dechovým
cvičením. Potom si dvojice trénují techniky
útoku a obrany. Partneři se ale průběžně
mění, aby se naučili bránit proti různým
soupeřům, každý totiž reaguje jinak. „Cvi-
čícím vysvětlujeme všechno do detailů. Je

to jednoduché, postavené na fyzikálních
zákonech. Jdu po kolejích, proti mně jede
vlak. Proti jeho síle nemohu jít, tak uhnu.
To je filozofie aikido,“ doplňuje Vlastimil
Ilgner. Hodně času se zejména u začáteč-
níků věnuje tréninku pádu. „Prakticky kaž-
dá technika končí tím, že spadnete na zem.
Je to takové elegantní, vy se nerozplácnete,
ale jdete do kotoulu. Říká se tomu princip
koule,“ říká Jan Gregovský. Cvičí se v kimo-
nu, ale není to podmínkou. Některé děti
trénují jednoduše v teplácích a tričku. Pokud
je aikido začne bavit, často najdou nové
kimono pod stromečkem. 
Jak ale zdůrazňuje Vlastimil Ilgner, japonské
aikido není jen o cvičení, neodmyslitelnou
součástí je i etiketa. „Není to agresivní
sport, ale bez asertivity se neobejdete. Jed-
nou se mi ve vlaku stala nepříjemná situace.
V kupé jsem seděl s chlapíkem z Hongkon-
gu. Do vlaku ale přistoupili skinheadi azača-
li na mého spolucestujícího pokřikovat.
Nakonec jeden z nich mu začal vyhrožovat.
Byl jsem jediný, kdo se mu dokázal postavit.
Pomocí techniky aikido se mi ho podařilo
vytlačit z kupé. Pak byl konečně klid,“ uza-
vírá Vlastimil Ilgner. (red)

Japonské bojové umění aikido vzniklo už v roce 1925. Málokdo ale ví, že vůbec první klub aikido v tehdejším Československu vznikl právě v Přerově.
U jeho zrodu stál v roce 1986 judista Vlastimil Ilgner. Přerovský oddíl je dosud tím největším v republice, od svého založení má kolem sedmdesáti členů. 

Ačkoliv Vlastimil Ilgner letos oslavil osmdesátku, stále aktivně cvičí aikido. 
Foto: Anna VojzolováVlastimil Ilgner založil první aikido klub

v Česku. Foto: Archiv Vlastimila Ilgnera

Zlatý kanár se po roční pauze vrací do Přerova

Jubilejní 30. ročník novoročního výstupu na Čekyňský kopec se uskuteční 1. ledna
od 10 do 14 hodin. Jako každý rok se turisté setkají v Knejzlíkových sadech nad
Přerovskou roklí. Účastníci si mohou vybrat trasu podle svých schopností či počasí,
akce je vhodná i pro děti. Odměnou bude pamětní list, zvláštní razítko do vandrovní
knížky a novoroční přání. Připraveno je i občerstvení. Výstup organizuje Klub českých
turistů, odbor TJ Spartak Přerov, ve spolupráci s městem Přerov a spolkem Pred-
mostenzis. (red), Foto: Martin Cín
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Provozní doba plaveckého areálu Přerov – prosinec
datum vnitřní dětský 50m bazén částečný pronájem společná společná 

bazén dětský sauna sauna z venku
z bazénu

1.12. 13–16 18–20 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
13–16, 18–21 9–12 šířka, 13–15 šířka, 

18–19 délka

2.12. 13–17, 19–20 6–17, 19–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 19–21 ženy 15–21
12–15 šířka, 19–20 délka

3.12. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–9 šířka, 15–21 muži 15–21
12–14 šířka,14–15 délka,

16–19 délka 

4.12. zavřeno zavřeno – – společná 10–20

5.12. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

6.12. 10–17 6–17 6–7 jen 1 dráha, 8–9 šířka – v párech 15–21
11–14 šířka, 14–15 délka 

16–17 šířka

7.12. 10–14, 18–20 6–14, 18–21 6–7 délka, 7–13 šířka, 18–21 ženy 13–21
19–20 délka

8.12. 10–16, 18–20 6–16, 18–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
11–15 šířka, 18–19 šířka

9.12. 10–17, 19–20 6–17, 19–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 18–21 ženy 15–21
12–15 šířka, 19–20 délka 

10.12. 10–20 6–21 6–7 délka, 8–9 šířka, 15–21 muži 15–21
12–14 šířka,14–15 délka,

16–19 šířka

11.12. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

12.12. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

13.12. 10–17 6–17 6–7 jedna dráha, 8–9 šířka, – v párech 15–21
11–14 šířka, 14–15 délka, 

16–17 šířka

14.12. 10–14, 18–20 6–14, 18–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 18–21 ženy 13–21
11–15 šířka, 18–19 délka

15.12. 10–16, 18–20 6–16, 18–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
11–15 šířka, 18–19 délka

16.12. 10–17, 19–20 6–17, 19–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 19–21 ženy 15–21
12–15 šířka, 19–20 délka

17.12. 10–20 6–21 6–7 délka, 8–9 šířka, 15–21 muži 15–21
12–14 šířka, 14–15 délka,

16–19 šířka

18.12. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

19.12. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

20.12. 10–17 6–17 6–7 jedna dráha, 8–9 šířka, 10–28 v párech 10–28
11–14 šířka, 14–15 délka, 

16–17 šířka

21.12. 10–14, 18–20 6–14, 18–21 6–7 délka, 7–13 šířka, 18–21 ženy 13–21
19–20 šířka

22.12. 10–16, 18–20 6–16, 18–21 6–7 délka, 7–9 šířka, 13–18, 18–21 muži 13–21
11–15 šířka, 18–19 délka

23.12. 10–20 10–20 – 15–21 ženy 15–21

24.12. 10–14 10–14 – 10–14 společná 10–14

25.12. 13–20 13–20 – 13–20 společná 13–20

26.12. 10–20 10–20 – 10–20 společná 10–20

27.12. 10–20 10–20 – 13–20 v párech 13–20

28.12. 10–20 10–20 –- 13–20 ženy 13–20

29.12. 10–20 10–20 – 13–20 muži 13–20

30.12 10–20 10–20 – 13–20 ženy 13–20

31.12. 10–14 10–14 – 10–14 společná 10–14

1.1. zavřeno

KINO HVĚZDA PŘEROV
1. 12. 17.30 Zátopek 2D
1. 12. 20.00 Malířka a zloděj ART/P, titulky, 15+
2. 12. 10.00 Láska na špičkách
2. 12. 18.00 Tady hlídáme my RP
2. 12. 20.00 Resident Evil: Raccoon City RP, titulky, 15+
3. 12. 18.00 Přání Ježíškovi
3. 12. 20.00 Resident Evil: Raccoon City titulky, 15+
4. 12. 15.30 Myši patří do nebe Bijásek
4. 12. 17.30 Tady hlídáme my
4. 12. 19.30 Karel
5. 12. 10.00 O čertovi a jiné vánoční pohádky Bijásek
5. 12. 15.00 Eternals dabing
5. 12. 18.00 Zbožňovaný BS, 12+
5. 12. 20.00 Přání Ježíškovi
6. 12. 17.30 Tady hlídáme my
6. 12. 19.30 Duna 3D, titulky, 12+
7. 12. 18.00 Resident Evil: Raccoon City titulky,15+
7. 12. 20.00 Venom 2: Carnage přichází LEVNÉ ÚTERÝ, dabing, 12+
8. 12. 18.00 Snow film fest česky+titulky
9. 12. 10.00 Minuta věčnosti BS
9. 12. 18.00 Přání Ježíškovi
9. 12. 20.00 Poslední noc v Soho titulky, 5+

10. 12. 17.00 West Side Story    P, titulky
10. 12. 20.00 Není čas zemřít titulky, 15+
11. 12. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 P/Bijásek
11. 12. 17.30 Resident Evil: Raccoon City titulky, 15+
11. 12. 19.30 West Side Story titulky
12. 12. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 P/Bijásek
12. 12. 17.30 Přání Ježíškovi
12. 12. 19.30 Duna dabing, 12+
13. 12. 17.30 Kurz manželské touhy 12+
13. 12. 19.30 Klan Gucci titulky, 15+
14. 12. 17.00 Zátopek LEVNÉ ÚTERÝ
14. 12. 19.30 West Side Story titulky
15. 12. 17.30 Karel
15. 12. 20.00 Přání Ježíškovi
16. 12. 10.00 Kurz manželské touhy BS, 12+
16. 12. 17.00 Spider-Man: Bez domova RP, titulky
16. 12. 20.00 Známí neznámí RP, 12+
17. 12. 17.30 Známí neznámí 12+
17. 12. 19.30 Spider-Man: Bez domova 3D, dabing
18. 12. 15.00 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek
18. 12. 17.00 West Side Story titulky
18. 12. 20.00 Resident Evil: Raccoon City titulky, 15+
19. 12. 10.00 Myši patří do nebe Bijásek
19. 12. 14.30 Eternals dabing
19. 12. 17.30 Spider-Man: Bez domova dabing
19. 12. 20.15 Přání Ježíškovi
20. 12. 17.00 Duna titulky, 12+
20. 12. 20.00 Známí neznámí 12+
21. 12. 17.00 Spider-Man: Bez domova 2D, titulky
21. 12. 20.00 Není čas zemřít LEVNÉ ÚTERÝ, titulky, 15+
22. 12. 17.00 Eternals 3D, dabing
22. 12. 20.00 Kingsman: První mise RP, titulky, 15+
23. 12. 10.00 Karel
23. 12. 17.00 Spider-Man: Bez domova 2D, dabing
23. 12. 20.00 Matrix Resurrections RP, titulky, 12+
24. 12. 10.00 Zpívej 2  P/Bijásek, dabing
25. 12. 17.00 Matrix Resurrections titulky, 12+
25. 12. 20.00 Šťastný nový rok 2 PŘEDPREMIÉRA
26. 12. 17.30 Přání Ježíškovi    BS
26. 12. 19.30 Spider-Man: Bez domova dabing
27. 12. 17.30 Známí neznámí 12+
27. 12. 19.30 Šťastný nový rok 2
28. 12. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel LEVNÉ ÚTERÝ, 12+
28. 12. 20.00 Matrix Resurrections titulky, 12+
29. 12. 17.30 Resident Evil: Raccoon City titulky, 15+
29. 12. 19.30 Spider-Man: Bez domova titulky
30. 12. 10.00 Přání Ježíškovi BS
30. 12. 17.30 Matrix Resurrections titulky, 12+
30. 12. 20.15 Šťastný nový rok 2
31. 12. 18.00 Karel
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 (13–14 hodin)
2. 12., 6. 12., 9. 12., 13. 12., 16. 12., 20. 12., 23. 12., 27. 12., 30. 12.
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                         KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová, tel.: 725 017 083
2. 12. Bojkovice–Slavičín, 11 km, vede Ber-
nátová, vlak 7. 50
4. 12. Útěchov–Vranov–Česká, 12 km,
vede Šťávová, vlak 7.37, vedoucí pojede
z Brna
9. 12. Lipník–Osek n./B., 8 km, vede Sza-
bóová, bus 9.00, nást. 24
12. 12. Luhačovice–Luhačovický okruh,
10 km, vede Bernátová, vlak 7.50
16. 12. Citov–Věrovany–Dub n./M., 8 km,
vede Lančová, bus 8.45, nást. 11
18. 12. Uničov–Benkov–Červenka, 15 km,
vede Sedláková, vlak 7.04, účast nahlásit
vedoucí
23. 12. Kolem zahrádek–Moštěnice, 9 km,
vede Szabóová, 9.00 sraz na aut. nádraží
30. 12. Bystřice p./H.–Hostýn, 10 km, vede
Válková, vlak 7.50
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský kopec,
10 km, vede Válková, 9.00 sraz u sokolovny
Poznámka: Pozor na možnou změnu jízdních
řádů od 12. prosince.

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ČEKYŇSKÝ KOPEC
V sobotu 1. ledna se uskuteční 30. ročník
výstupu na Čekyňský kopec, který je určen
všem turistům a zájemcům o pobyt ve zdravé
zimní přírodě na začátku nového roku.
Start i trasa je individuální, průchozí cíl:
Památník obecnímu stromoví na školním
kopci, doba setkání 10–14 hodin. 

              MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
7. 12., 18.00 Duo Jamaha
Koncert je přeložen z 28. 4., 8. 10. 2020,
a z 11. 3. 2021, zakoupené vstupenky z před-
prodeje zůstávají v platnosti.
8. 12., 19.00 Václav Hudeček a Komorní
orchestr Musici Boemi 
Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho
Pokračování cyklu Setkání žánrů, koncert
přeložen z 1. 12. 2020. Koncert světozná-
mého houslisty, sólisty prestižních orchestrů,
jenž se stal legendou, za doprovodu profe-
sionálního komorního sboru v čele s kon-
certním mistrem Filharmonie Brno.
12. 12., 13.30 Nedělní party
Tradiční taneční odpoledne se skupinou Har-
mony.
15. 12., 19.00 Aneta Langerová
Koncert v rámci turné k novému albu Dvě
slunce. 
17. 12., 19.30 Ondřej Havelka & Melody
Makers uvádějí Swing nylonového věku
pokračuje!
Koncert je přeložen z 15. 12. 2020 a z 24.
3. 2021, zakoupené vstupenky z předprodeje
zůstávají v platnosti.
19. 12., 19.30 Michal Nesvadba
Michalovi mazlíčci aneb Když máš na opasku
ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj
na to, že jsi dospělý. V představení uvidí děti
skutečné hračky, oblíbené plyšáky. 
21. 12., 19.30 Vysavač – Bohumil Klepl
Jedinečná komediální ONE MAN SHOW
o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.
Představení přeloženo z 20. 12. 2020, zakou-
pené vstupenky z předprodeje zůstávají
v platnosti.
22. 12., 19.30 Vánoce s Vocantes
Tradiční vánoční koncert přerovského pěvec-
kého sboru a jeho hostů.
26. 12., 13.30 Nedělní párty
Tradiční taneční odpoledne se skupinou
Mini.
30. 12., 20.00 Silvestr nanečisto
s kapelami Re – Vox a Šediváci

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
11.12. Bleší trhy
12.12. Setkání chovatelů

Varhanní koncert

V pátek 10. prosince v 19.30 hodin se usku-
teční 29. ročník varhanního koncertu v chrá-
mu sv. Vavřince v Přerově. V programu zazní
výběr děl ze skvostů evropské duchovní hud-
by. Účinkují: Vladimír Roubal – varhany, Jana
Koucká – soprán, Jan Verner – trubka. Kon-
cert pořádá Střední škola gastronomie a slu-
žeb, Přerov, Šířava 7. Prodej vstupenek na
místě (100 Kč).

Vánoční výstava centra Spolusetkávání 
Ve výlohách na náměstí TGM 16 jsou od
25. listopadu do konce prosince k vidění a na
prodej drobné výrobky klientů - andílci, bet-
lémy z keramiky, textilní tašky, batůžky a kap-
sičky, hedvábné šály, šátky, dárkové kartičky
a přání, proutěné košíky, ošatky a demižony,
skleněné a keramické hrníčky, lahve nebo
svícny. Nově centrum nabízí i výrobky
z modrotisku - polštáře, tašky, obrázky nebo
záložky. Prodej výrobků v době 29. listopadu
až 3. prosince denně od 10 do 17 hodin.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Čtvrtek 2. 12.
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech
Pondělí 6. 12. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Jak na překyselení organismu jíd-
lem – Olga Župková
Čtvrtek 9. 12.
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. Co jsou antibiotika a jak s nimi
zacházet – Vendula Kubíčková
Pondělí 13. 12. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Rukodělná činnost: zvonečky
z květináčů
Čtvrtek 16. 12. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balonech
Pondělí 20. 12. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Advent, čas tradic – Martina Krej-
čířová
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout
počítač a nebojí se myší. 7 lekcí, vždy
v pondělí od 14.45 do 16.15 hod. Začínáme
10. 1. 2022, cena 450 Kč, Centrum SONUS,
Palackého 17a, přihlášky u M. Krejčířové,
tel. 777 729 521.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
6. – 10. 12. Prodej vyřazených knih a časo-
pisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo
nám. 36, každý den (kromě středy) od 8.00
do 17.00 hod.
14.12. Virtuální Univerzita třetího věku –
videopřednáška pro studující seniory, učebna
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 10
do 12 a od 13 do 15 hodin (jen pro přihlá-
šené)
Akce pro děti:
7.12. Tvořivá dílna – vánoční hvězda, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 12.00 hod.
3., 10., 17. 12. Herní klub „Háčko“ (stolní
a společenské hry), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 14 do 16 hodin.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
Otevírací doba do 23. 12. 2021:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Sváteční otevírací doba:
24.–26. 12. ZAVŘENO
27.–30. 12. Otevřeno 8–17 hodin
31. 12.–3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. OTEVŘENO
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: od 30. 11. do 23. 12. Váno-
ce na zámku. 
Oblíbená kombinace lektorované prohlídky
vánoční výstavy a tvořivé dílny – výroba
ozdob z voskových plátů. Vhodné pro MŠ,
ZŠ i další organizované skupiny. Vždy út–
pá, začátek od 8:30 nebo od 10:30 hodin.
55 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.
Kapacita dílen je omezena!
Aktuální nabídku edukačních programů si
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Výstavy: 
od 30. 11. do 9. 1. Vánoce na zámku. Kaple
přerovského zámku. Vstupné 40/20 Kč.
od 1. 12. do 27. 2. Čtvero ročních období
– ZIMA. Výstava školních obrazů. Chodba
ve 2. patře. Vstupné 20/10 Kč 
Akce pro veřejnost: 
8. 12. Speciální vánoční dílna pro dospělé:
nezvyklé balení dárků. Ukázka zajímavých
způsobů, jak zabalit vánoční dárky, tvorba
originálního balicího papíru a dárkové taš-
tičky. Od 16 do 18 hodin, Horní náměstí 1,
Přerov. Vstupné 25 Kč/osoba. Počet návštěv-
níků je omezen, doporučujeme rezervaci na
tel.: 581 250 531.
11. 12. Malování skleněných baněk pro
veřejnost. Výtvarný workshop pro celou rodi-
nu – malování baněk od výrobního družstva
Slezská tvorba. Od 9 do 16.30, Horní náměstí
1, Přerov. Vstupné 55 Kč/osoba. Pouze do
vyprodání zásob, kapacita dílny je omezena
– doporučujeme rezervaci na tel.: 581 250
531.
12. 12. Tvoření pro veřejnost: andílek
z organzy a vánoční přání. Výtvarná dílna
pro celou rodinu. Od 9 do 16.30 hodin, Horní
náměstí 1, Přerov. Vstupné 25 Kč/osoba.
Počet návštěvníků je omezen, doporučujeme
rezervaci na tel.: 581 250 531.
14. 12.Plzeňská věž převyšuje kopce. Povídání
Luboše Vyňuchala o vybraných památkách
Plzně ahradech v jejím okolí. Přednášku doplní
několik písní s kytarou v podání Petra Vyňu-
chala. Od 17 hodin vKorvínském domě, Horní
náměstí 31, Přerov. Vstupné 10 Kč.
Aktuální informace o pořádaných akcích si
ověřujte na webu nebo FB muzea.
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, mob.:
725 337 426, e-mail: trtikova@prerovmu-
zeum.cz

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:
16. 12. Vánoční setkání ornitologů
Setkání laiků i odborníků, novinky z oboru,
posezení. Od 17 hodin v budově ORNIS. 

16. 12. Šetrné Vánoce
Povídání o tom, jak netrávit Vánoce poži-
vačně + workshop vázání dárků do šátků.
Od 17 hodin v Korvínském domě, Horní
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč. 
17. 12. Drátovaná miska
Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou. Je
třeba se přihlásit do 10. 12. 2021 na e-mail:
syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo na
581 219 910 12, koná se při minimálním
počtu 5 účastníků. Vstupné 420 Kč. Od 16
hodin v budově ORNIS. 
19. 12. Vánoční strom pro ptactvo
Přineste ptákům něco do krmítka a potkejte
přátele. Svařené víno pro dospělé a sladkosti
pro děti. Zpívání. Od 15 do 17 hodin u krmít-
ka vedle hudebního altánu v parku Micha-
lov.
21. 12. Svátek světla
Oslava světla při zimním slunovratu. Přineste
si lodičky ze skořápek ořechů a pusťte je po
řece. Hudba žáků ZUŠ, společné zpívání. Od
17 hodin, molo u loděnice.
24. 12. – 2. 1. ZAVŘENO
Mykologická poradna pro nemoc do
odvolání 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 prosinci 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.

BLUES NAD BEČVOU
www.bluesnadbecvou.cz
5. 12., 18 hodin
Melanie Scholtz trio, Slavnostní síň přerov-
ského zámku 
11. 12., 19 hodin MFA Kera & Mike Rus-
sel/Mothers Follow Chairs, restaurace Pivo-
var

VÁNOČNÍ AKADEMIE ODDÍLU
MODERNÍ GYMNASTIKY
www.mgprerov.cz
Akademie je pořádaná k 45. výroční vzniku
oddílu. Proběhne 19. prosince od 17 hodin
ve sportovní hale U Tenisu 16. V programu
vystoupí všechny členky oddílu v individu-
álních a společných vystoupeních se všemi
náčiními, švihadlem, obručí, míčem, kužely
a stuhou.
SVÁTEK SVĚTLA
Oslava Svátku Světla proběhne 21. prosince
v době od 17 do 19 hodin v loděnici na obou
molech. Doneste si přírodní lodičky a svíčky
bez plastových a kovových obalů, vypustíme
je na Bečvu za zvuku trubačů ze ZUŠ B.
Kozánka Přerov. Akci pořádá ZUŠ B. Kozánka
a Ornis.
VÁNOČNÍ SALON

Středisko volného času Atlas a BIOS
Vánoční salon proběhne od 6. do 10. pro-
since. Celotýdenní akce pro děti a veřejnost
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Změny v konání mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.
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s ukázkami lidové tvořivosti. Denně od 8.30
do 11.30 a od 13 do 17 hodin. V pátek pouze
dopoledne. Kdo nestihne výstavu v Atlase,
může navštívit tuto výstavu následující týden
od 13. do 16. prosince v Městském domě.

DOBROTRH
Českobratrská církev evangelická v Přerově
Č. Drahlovského 1 (vchod ze strany parko-
viště), tel. 605 303 670, 721 545 729

Přijďte do evangelického kostela a vyberte
si domácí produkty nebo ručně tvořené ori-
ginální výrobky. Můžete i sami do prodeje
Dobrotrhu něčím domácím, ručně vyrobeným
přispět do soboty 4. prosince. Výtěžek poslou-
ží iniciativě Modlitby 24-7 a Církevnímu dět-
skému domovu Emanuel ve Staré Vsi.
Návštěvníci jsou očekáváni v neděli 5. 12.
v době 11–12 hod. a 17–20 hod. V sobotu
11. 12. v době od 17 do 20 hod. a v neděli
12. 12. v době od 11 do 12 hod. nebo kdy-
koliv po telefonické domluvě.

ENTUZIASTÉ – adventní a vánoční
koncerty
12. 12., 17.00 Prosenice – kostel sv. Jana
Křtitele 
18. 12., 15.30 Žeravice – úřadovna Na Návsi 
18. 12., 18.00 Doloplazy – kostel sv. Cyrila
a Metoděje 
19. 12., 17.00 Přerov – kostel sv. Vavřince 
25. 12., 17.00 Rokytnice – kostel sv. Jakuba 

Smíšený pěvecký sbor VOKÁL –
adventní a vánoční koncerty
17. 12., 18.00 Beňov
17. 12., 19.15 Dobrčice
19. 12., 18.00 Přerov, nám. TGM 
20. 12., 18.00 Dluhonice
26. 12., 16.00 Přerov, kostel sv. Vavřince

GALERIE VÝKLAD
Pasáž
Při Výstavní síni Pasáž vznikla jako samo-
statná výstavní scéna Galerie Výklad, která
využívá prostor přiléhající výlohy ke krátko-
dobým výstavám. Ty probíhají bez vernisáží,
ale výklad je u díla přítomen formou, jakou
si autor sám zvolí. V měsících listopadu a pro-
sinci zde můžete vidět expresivní plátna
hodonínského rodáka Lubora Drgáče. Výsta-
va nese název Síly přírody a více se o ní dozví-
te v samotné výloze.

KAFÉ OD HOLKY
MOSTNÍ 13, TEL.: 775 775 590
Výstava Bohumila Kratochvíla bude zamě-
řena na krajinářskou fotografii letošního
podzimu a nese název Barvy podzimu. Ke
zhlédnutí budou fotografie z Přerova a jeho
okolí i z putování krajinou Moravy. Fotografie
budou průběžně obměňovány. Zhlédnout je
můžete v průběhu měsíců prosince a ledna.

GALERIE ESO
KRATOCHVÍLOVA 22
Stanislav Žampach tvoří reliéfní obrazy akry-
lovým tmelem, špachtlí, plátkovými kovy,
barvami doplněnými patinováním a malbou.
V průběhu let prošel mnoha etapami, které
jeho současný výtvarný projev definovaly.
Vyzkoušel nejrůznější postupy od volné gra-
fiky přes sochařinu v kameni i dřevě až po
práci se sklem. Spíše než konkrétní hmata-
telné věci pak maluje symboly, které před-
stavují autorův vnitřní svět. Pozitivní energii,
kterou během tvorby cítí, tak předává skrze
svou tvorbu dále.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, TEL.: 581 217 187 
Vměsíci prosinci pokračuje vPasáži souborná
výstava Vysočinská zastavení, na které před-
stavuje svá díla třináct autorů tohoto regionu.
Tvorba již nežijícího autora Františka Dörfla
(1934–2017) je vystavena samostatně
v zadních prostorách galerie. Talentovaný
autor vytvořil za svůj život nesčíslné množství
grafik, olejů, akrylů, koláží, asambláží a plas-
tik, které pilně vystavoval nejen v tuzemsku,
ale i v zahraničí – mnohokrát vystavoval ve

Španělsku a Německu, dále v Itálii, Litvě,
Nizozemsku, v USA a na Slovensku. Několik
jeho děl vlastní ve svých sbírkách i Meda
Mládková v Praze v Sovových mlýnech.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Vánoční zvonění v galerii
Zvony a zvonky všech velikostí od miniatur
až po stokilové obry dokreslují vánoční náladu.
Prezentace Uměleckého zvonařství slavného
rodu Dytrychů z Brodku u Přerova ukončuje
letošní výstavní rok.  V expozici nechybějí ani
předměty uměleckého slévárenství, ukázka
historické zvonice na dřevěných stojkách nebo
stylizace zvonařské dílny. Na své si přijdou
i drobní sběratelé, součástí expozice je po
celý prosinec i vánoční prodej uměleckých
děl. Stěny galerie zaplnily mj. i dobové foto-
grafie dílny a vzpomínky na některé opravdu
významné zakázky zvonů s příběhem.

Nasvícený vyřezávaný betlém
Je instalovaný v mostním oblouku zámec-
kého mostu před Galerií města Přerova.
Zpřístupněný je také na Štědrý den a o vánoč-
ních svátcích od 10 do 20 hodin. 

Setkání žánrů: Od novoročního koncertu po One Man Show
Po úspěšném startu první řady cyklu Setkání
žánrů nabídne přerovský Městský dům
pokračování oblíbených hudebních večerů.
Ty jsou určeny jak abonentům, tak i těm,
kteří si vyberou třeba jen jeden koncert zcelé-
ho cyklu. Projekt pořádají Kulturní a infor-
mační služby města Přerova ve spolupráci
s uměleckou agenturou Globart Brno. 
První ze čtveřice koncertů zahájí oslavy 125.
výročí založení Městského domu. V Přerově
oblíbené Moravské klavírní trio s jeho oper-
ními hosty uvede v úterý 4. ledna Slavnostní
novoroční koncert. Svátečně laděný program
předvedou houslista Jiří Jahoda spřerovskou
rodačkou Janou Ryšánkovou za klavírem
a Miroslav Zicha s violoncellem. Program
bude zaměřený na slavné árie adueta zoper
a operet světového repertoáru.
Od klasiky k žánru rocku pak posluchače
přeladí The Cello Boys v úterý 22. února.
Poprockové duo zahraje na violoncella kla-

sickou hudbu, ale iúpravy rockových apopo-
vých hitů nejznámějších kapel jako Nirvana,
AC/DC, U2, Europe, Iron Maiden a dalších
známých interpretů.
Konec března nabídne Jiřího Stivína sBela-
dona Quartet v pořadu Classic Meets Jazz.
Legendární multiinstrumentalista, obklopen
čtyřmi dámami, představí v úterý 29. března
barokní a klasicistní virtuózní skladby
anebude chybět ani oblíbený jazz aautorské
Stivínovy skladby.
Originální akordeonové kompozice, barokní
skladby, virtuózní transkripce iaranže popu-
lárních písní přinese sólový recitál Milana
Řeháka, jednoho znejprogresivnějších čes-
kých akordeonistů, absolventa Královské
hudební akademie ve Stockholmu a lau-
reáta mnoha mezinárodních soutěží. Akor-
deonový virtuóz Milan Řehák se se svým
programem One Man Show představí v úte-
rý 12. dubna. „Koncerty začínají vždy v 19

Moravské klavírní trio a operní hosté vystoupí v Měšťáku v úterý 4. ledna. 
Foto: Archiv Městského domu

hodin, předprodej výhodného abonmá je
v Městském informačním centru, veškeré
informace návštěvníci najdou na webových

stránkách www.mdprerov.cz nebo
www.setkanizanru.cz,“ uvedl Pavel Ondrůj.

(red)
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