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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 21. listopadu na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Masarykovo náměstí už zdobí vánoční strom. Smrk přicestoval do Přerova v sobotu 19. listopadu z Rokytnice. Na jeho osvětlení přispěla 
městu částkou dvacet tisíc korun společnost ČEZ. Na náměstí je také čtrnáct prodejních stánků, které návštěvníkům nabízí jídlo, punče 
i vánoční sortiment. Tradiční řemeslný jarmark s doprovodným kulturním programem v duchu historických slavností zaplní Horní náměs-
tí v neděli 11. prosince. Více informací o vánočním programu zájemci naleznou na stranách 5, 9, 10 a 16.  Foto: Anna Vojzolová

Zvony se jmény zavražděných dětí už jsou odlity.  
Koncert na farní zahradě má podpořit sbírku
Bylo jim pár měsíců nebo jen několik málo let, když byly na Švédských 
šancích postaveny před popravčí četu a nemilosrdně zastřeleny. Na děti 
Karpatských Němců, které se v červnu roku 1945 staly oběťmi pováleč-
ného vyřizování účtů, Přerov nezapomíná. Jejich jména se stala součástí 
jednoho ze dvou nových zvonů, které byly 2. listopadu odlity v bavor-
ském Pasově. Pořízení zvonů, které dají důstojný hlas kostelu svatého 
Vavřince a vzpomenou na pětasedmdesát dětských obětí masakru, 
umožnila sbírka spolku Přerovské zvony smíření. 

„Lidé do ní věnovali 1 a půl milionu ko-
run. Další peníze na výrobu, převoz a in-
stalací zvonů ale ještě potřebujeme. Proto 
zveme dárce na benefiční koncert, který 
se uskuteční 11. prosince od 15 do 20 ho-
din na farní zahradě. Hrát bude cimbálová 
muzika Falešnica,“ řekl jeden ze zaklada-
telů spolku Petr Měřínský. 
Přerovskému kostelu chybí zvony od roku 
1942, kdy byly odebrány pro válečné 
účely. Myšlenka navrátit „hlas“ svatému 
Vavřinci se v roce 2021 potkala s dobrým 
nápadem a následně i skutkem – v Pře-
rově byla založena sbírka, díky níž se dva 
zvony do kostela vrátí. „Velký zvon o váze 

přibližně 1 800 kilogramů na sobě má 
odlita jména rodin dětí zavražděných na 
Švédských šancích. Jeho patronem bude 
papež Jan Pavel II. - a pro nás je to velmi 
symbolické až mrazivé, neboť jednou z nej-
mladších obětí masakru se stal chlapeček 
Jan Pavel,“ uvedl místopředseda spolku 
Petr Mlčoch. A doplnil: „Součástí největ-
šího zvonu bude trnová koruna, která je 
znamením utrpení. Bude na dálku kore-
spondovat s trnovou korunou na kovaném 
prostříleném kříži, který stojí od roku 2018 
na Švédských šancích. Zvon bude ozdo-
ben symbolem naděje a smíření v podobě 
beránka Božího.“ Menší zvon zasvěcený 

svatému Františkovi z Assisi má čtyři sta 
kilogramů. „Pro nás bude jméno František 
i vzpomínkou na římskokatolického kněze 
a tajného papežského komořího Františka 
Přidálka, který byl dlouholetým přerovským 
farářem. Byl to právě on, kdo byl donucen 
v březnu roku 1942 zvony odevzdat pro 
válečné účely. Čtyři měsíce na to zemřel,“ 
vzpomněl děkan přerovské farnosti Josef 
Rosenberg.
Zvony v bavorském Pasově odlil zvonař Ru-
dolf Perner. „Velký zvon je i pro mě něčím 
opravdu výjimečným, protože vypráví pří-
běh války - příběh o zabíjení lidí a ničení 
země. I moje rodina byla po druhé světové 
válce vyhnána ze země, kde žilo několik 
generací mých předků, kteří z Čech přišli 
do Pasova. Tento zvon nese velmi silné po-
selství o jednotné Evropě a životě v míru,“ 
řekl zvonař.
Kdo by chtěl na sbírku přispět, může 
peníze poslat i na transparentní účet 
2501961810/2010. (red)

Ze sbírky  
pořídí vany
Do kasičky pod přerovským 
vánočním stromem se začalo od 
první adventní neděle střá-
dat pro Charitu. Peníze budou 
využity pro terénní odlehčova-
cí službu, která nabízí pomoc 
seniorům a osobám s chronickým 
či tělesným postižením, o něž se 
v domácím prostředí stará pečují-
cí osoba.

„Ze získaných prostředků plánují za-
městnanci Charity pořídit dvě mobilní 
koupací vany, které lze použít při pro-
vádění hygieny i na běžném lůžku, a to 
bez nutnosti přemísťování seniora,“ 
popsal náměstek přerovského primá-
tora Vladimír Lichnovský.  Ředitelka 
Charity Alena Pizúrová jeho slova do-
plnila i o další záměr: „Pokud budou 
návštěvníci vánočních trhů štědří, rádi 
bychom z výtěžku zakoupili i pomůcky 
pro podporu jemné motoriky, relaxační 
pomůcky a aktivizační hry pro seniory.“ 
Trendem plánu rozvoje sociálních služeb 
na Přerovsku pro roky 2022 až 2024 je 
podpora terénních sociálních služeb pro 
seniory. „Naší prioritou je, aby senioři 
mohli žít co nejdéle ve svém přiroze-
ném prostředí. Proto jsme se rozhodli 
nasměrovat tuto sbírku pro neziskovou 
církevní organizaci Charita,“ konstato-
val náměstek Lichnovský.
Sbírka pod vánočním stromem se ve 
městě koná vždy od začátku adventu až 
do Tří králů už 24 let. Přerované bývají 
o Vánocích přející a v kasičce to obvyk-
le „cinká“. „Loňská sbírka byla určena 
organizaci Strom života, která se stará 
o nevyléčitelně nemocné osoby v termi-
nálním stadiu nemoci – a díky vybrané 
částce ve výši 30 tisíc 396 korun bylo 
možno pro ně pořídit dýchací přístroj. 
Předloni se vybralo 26 tisíc 982 korun 
pro sdružení Alfa handicap a z výnosu 
byly pořízeny schodolez, chodítko, me-
chanický invalidní vozík a antidekubitní 
matrace s kompresorem,“ vzpomněla 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
přerovského magistrátu Romana Pospíši-
lová. (red)
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Tyršův most ocenila Česká 
komora architektů 

Přerovský Tyršův most zabodoval v soutěžní 
přehlídce České komory architektů DESET, 
v níž se utkaly stavby vzešlé z architekto-
nických soutěží. Porota složená z předních 
teoretiků a kritiků architektury vybrala dvě 
desítky nejzdařilejších staveb od roku 1993 
do roku 2015 – a Tyršův most se ocitl mezi 
nimi. Cílem soutěžní přehlídky bylo upo-
zornit na architektonické soutěže jako na 
transparentní způsob hledání zpracovatele 
projektové dokumentace a na kvalitativní 
přínos takto vzniklých staveb pro společ-
nost.  Podle poroty je Tyršův most inspiro-
ván pevnými a solidními městskými mosty, 
kde se nešetřilo ušlechtilými materiály ani 
sochařskou výzdobou. Most, který navrhla 
architektka Alena Šrámková, byl postaven 
v roce 2012 a zdobí jej tři sochy – zubra, 
stromů a ptáka. 

Zábrany chrání cyklostezku

Opakované potíže s bezohlednými řidiči, 
kteří opakovaně v ulici Komenského na-
jížděli na travnatý pás, chodník a cyklo-
stezku, se podařilo vyřešit. „V místě jsme 
nechali na začátku listopadu nainstalovat 
betonové zábrany, které jsou umístěné 
tak, aby už motoristé nemohli vjíždět 
na zeleň, ani cyklostezku a neohrožova-
li tak chodce, ani cyklisty,“ konstatoval 
náměstek primátora Miloslav Dohnal. Za 
dvaadvacet polokoulí město zaplatilo ne-
celých padesát tisíc korun. Zábrany jsou 
v lokalitě prozatím umístěny provizorně 
– ale tak, aby už plnily svou funkci – ne-
boť v příštím roce tu ještě bude probíhat 
investiční akce společnosti T-Mobile. Jak-
mile bude dokončena, dostane prostor 
finální podobu. 

Přerov je společensky 
odpovědný

Třetí cenu v soutěži Olomouckého kraje, 
která hodnotila společenskou odpověd-
nost firem i obcí, získalo za obce s rozšíře-
nou působností město Přerov. Na prvním 
místě se umístil Prostějov, druhá příčka 

patřila Olomouci. Kraj například zajímalo, 
jak město pečuje o odborný růst svých 
zaměstnanců, jak zvyšuje transparentnost 
řízení úřadu, jaké aktivity a projekty v ob-
lasti životního prostředí realizuje. Ocenění 
za Přerov převzali v pondělí 7. listopadu 
náměstci primátora Vladimír Lichnovský 
a Miloslav Dohnal (na snímku). Hejtman 
Olomouckého kraje Josef Suchánek 
řekl: „Společenská odpovědnost před-
stavuje cokoli, co prospívá lidem i přírodě 
a okolnímu světu najednou. Je to opak 
dříve prosazovaného přístupu, který ži-
votní prostředí chápal pouze jako zdroj 
k obohacení. Je to ale také vzájemná to-
lerance a respekt mezi lidmi, snaha o vzá-
jemné soužití, které bude ku prospěchu 
všech.“ V soutěži uspěla také přerovská 
firma Sensio.cz – v kategorii „Mikropod-
niky“ získala druhé místo. 

Společnost Sensio.cz (na snímku), která 
se zabývá tvorbou informačních systémů 
pro základní umělecké školy i business 
sféru a 3D tiskem, už v říjnu vyhrála sou-
těž Firma roku 2022 Olomouckého kraje 
a postoupila do celorepublikového finále, 
které se koná v prosinci v Praze. 

Růže od německých šlechtitelů

Péče o zeleň má v Přerově novinku. Na 
podzim bylo v Michalově vysázeno 710 
růží – růžovofialových, bílých, červených 
a oranžových. Nahradily původní druhy 
růží, které rostly v této části parku už dvě 
desítky let a byly přestárlé, proto bylo 
nutné provést komplexní výměnu. „Nové 
růže jsou vysazeny v blízkosti kovové kon-
strukce altánu, na niž budou následně 
navedeny. Druhá část kruhu je rozdělena 
na osm pravidelných trojúhelníkových 
výsečí, které budou osázeny polyantka-
mi v různé barevné variaci,“ uvedl Petr 
Školoud z odboru majetku města. Zdů-
raznil, že druhy Purple Siluetta, Petticoat, 
Black Forest Rose a Firebird byly vybrány 
i z důvodu, že nevyžadují téměř žádnou 
chemickou ochranu – a navíc nepodlé-
hají padlí, černé skvrnitosti ani dalším 
nemocem.„Právě na odolnost zvolených 
druhů růží vůči chorobám a také na krásu 
květů se němečtí šlechtitelé, od kterých 
byl sadbový materiál dodán, soustředí. 
A jsou velmi úspěšní, takže věříme, že 
i v Přerově nové druhy růží potěší ná-
vštěvníky Michalova,“ řekl na závěr Petr 
Školoud. 

Náhradní výsadba

Na území města a místních částí probíhá 
náhradní výsadba po pokácených stro-
mech. „Pokud to uložení inženýrských 
sítí dovolí, tak jsou náhradní výsadby 
navrhovány a vysazovány převážně v mís-
tech, kde se muselo kácet,“ předeslal 
náměstek primátora Miloslav Dohnal. 
Do země jde 174 stromů, jako jsou lípy, 
javory, platany, muchovníky, ambroně, 
jírovce či švestky – a 643 keřů. „Druhy 
jako platan, javor červený či ambroň byly 
navrženy k výsadbě – s ohledem na zvý-
šení druhové rozmanitosti a měnící se kli-
matické podmínky – v intravilánu města.  
Například ambroň není příliš náročná na 
pěstební podmínky a je to poměrně malý 
strom, který odolává městskému prostře-
dí a na podzim se jeho listy krásně zbar-
ví do červena. Naopak v extravilánu se 
snažíme vracet původní a ovocné druhy 
dřevin, jako příklad mohu uvést výsadbu 
švestek v Kočířích,“ upřesnil náměstek 
Dohnal. Nákup dřevin přijde město na 
535 tisíc korun. 

Ořez dřevin v Michalově 

Až do poloviny prosince potrvá bezpeč-
nostní a zdravotní ořez dvacítky stromů 
v městském parku Michalov. Zástupci 
Technických služeb města Přerova upozor-
ňují návštěvníky parku, aby po dobu prací 
dbali zvýšené opatrnosti. Ořezávány jsou 
především dřeviny na pobytové louce, 
v blízkosti dětských hřišť a komunikací. 
„Provádí se zdravotní řezy, které mají zlep-
šit zdraví stromů – ať už se jedná o zásahy 
v koruně odstraňující nevhodně rostoucí 
či odumírající větve napadené houbami 
a škůdci, nebo o ošetření starých poraně-
ní stromů. Dále se provádějí bezpečnostní 
ořezy, které řeší suché větve. Dřevinám 
také odlehčíme od jmelí a ochmetu,“ sdě-
lila vedoucí provozu zeleně technických 
služeb Martina Haluzíková. V Michalově 
se nachází 1 580 dřevin, část z nich pro-
chází podle jejich aktuálního stavu na jaře 
a na podzim ořezem. Za letošní podzimní 
práce, které vykonává odborná arboristic-
ká firma pomocí stromolezecké techniky, 
zaplatí město 100 tisíc korun.

Archeologické objevy 
Tisíc let staré zvířecí kosti a zbytky nádo-
bí – to vše nalezli archeologové Muzea 
Komenského ve dvorním traktu domu 

v Komenského ulici č.p. 1000/6, kde na 
podzim prováděli záchranný archeolo-
gický výzkum. V místě výkopu retenční 
nádrže se jim podařilo zdokumentovat 
doklady raně středověkého osídlení. 
„Z úrovně zhruba čtyřicet centimetrů ši-
roké kulturní vrstvy nasedající na podloží 
se podařilo získat především části slovan-
ských keramických nádob, které tvořily 
vybavení domácností tehdejších Přero-
vanů. Jednalo se zejména o torza hrnců 
zdobená horizontálními žlábky, vlnicemi 
či šikmými rýžkami,“ popsal vedoucí ar-
cheologického výzkumu Zdeněk Schenk. 
Nálezy podle něj pochází z 11. století – 
z mladší doby hradištní. „Z úrovně raně 
středověké vrstvy se podařilo zachránit 
i velké množství zvířecích kostí, které 
ilustrují masitou složku potravy obyva-
tel před tisíci lety. Sídliště bylo součástí 
rozsáhlé raně středověké přerovské aglo-
merace, která obklopovala dnešní Horní 
náměstí,“ uzavřel Schenk.

Nové chirurgické přístroje
Trojice nejmodernějších přístrojů bude po-
máhat pacientům přerovské nemocnice. 
Perioperační ultrazvuk umožní chirurgům 
ve sterilních podmínkách provést ultra-
zvukové vyšetření přímo na operovaných 
orgánech. Jeho použití je přitom možné 
jak u klasických otevřených, tak také u la-
paroskopických operací, kdy pomáhá lépe 
diagnostikovat případné postižení jater 
nebo jiných orgánů. Nemocnice získala 
také nový neurostimulátor pro identifikaci 
nervů u operací štítné žlázy. „Ten v průbě-
hu operace štítné žlázy pomáhá identifi-
kovat hlasivkové nervy, které jsou důležité 
pro zachování normální funkce hlasivek. 
Nejenže se tím zvyšuje bezpečnost ope-
race, ale také nám to dává možnost 
pracovat výrazně méně invazivněji i v pří-
padě takto delikátních operací, jakými 
operace na štítné žláze jsou,“ vysvětluje 
primář chirurgického oddělení přerov-
ské nemocnice Alojz Haninec. Poslední 
novinkou je dermatom, který umožňuje 
autotransplantaci kůže. „Jedná se o kožní 
přenosy na těle jednoho pacienta, které 
slouží k zahojení chronických a ztrátových 
defektů. Spolu s vakuovou podtlakovou 
léčbou se jedná o vysoce účinný systém 
hojení chronických ran,“ dodává primář. 
Nemocnice nové přístroje pořídila za více 
než pět milionů korun. (red)
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O stavbě průtahu centrem města se 
mluvilo mnoho let. Už před rokem 1989 
se počítalo s demolicemi, které by ale 
znehodnotily celou jižní část Přerova. 
Citlivější řešení s minimem bouracích 
prací bylo do územního plánu zapra-

cováno po roce 1990. V roce 1997 ne-
chalo město zpracovat studii dopravní-
ho řešení propojení, kterou Ředitelství 
silnic a dálnic zařadilo do svých plánů. 
V roce 2002 byla vypracována souvi-
sející dopravně urbanistická studie na 

prostor přednádraží. V roce 2005 byl 
připraven investiční záměr „průtah cen-
trem“, který Ředitelství silnic a dálnic 
předložilo Ministerstvu dopravy. Pak 
následovaly dlouhé roky tahanic, zda 
průtah realizovat a především za jakou 

cenu. V roce 2015 byl záměr projektu 
konečně schválen. Výběrové řízení bylo 
vyhlášeno v roce 2019. Samotná stavba 
začala o rok později, první řidiči se po 
části nové silnice projeli letos na začátku 
srpna.

Opravený Blažkův dům nabídne prostor technikům i kreativcům

Rekonstrukce his
torického Blažko
va domu v Přero
vě vstoupila do 
třetí a poslední 
fáze projektu. 
Město po jejím 
ukončení v prů
běhu léta příštího 
roku získá moder
ně zrekonstruova
nou budovu, kde 

najde sídlo inovační hub. Jak opravy 
Blažkova domu pokračují? To je otázka 
pro náměstka primátora Vladimíra Lich
novského, zodpovědného za investice.
„První etapa projektu začala už předloni. 
V jejím rámci proběhly demoliční práce 
a vznikla nová přístavba. Dostalo se i na 
opravu střechy a dělníci dům zaizolovali 
proti vlhkosti. Druhá část stavebních prací 
skončí letos a spočívá především v opravě 
interiéru Blažkova domu. V rámci třetí etapy 
bude dokončena celá stavba včetně jejího 

interiéru a instalace vybavení, které souvisí 
s funkcí inovačního hubu. Městu se zároveň 
podařilo na projekt získat dotaci od Minis-
terstva průmyslu a obchodu ve výši 36 mili-
ónů korun. Celkové náklady na všechny tři 
etapy pak v součtu činí 73 miliónů korun 
– včetně vybavení inovačního hubu, který 
z budovy udělá důležité centrum pro rozvoj 
města i celého regionu.
Hlavním cílem inovačního hubu je zvýšit 
intenzitu společných výzkumných, vývojo-
vých a inovačních aktivit mezi veřejným, 

podnikatelským a výzkumným sektorem. 
Zkrátka půjde o to, aby se šikovní a nadaní 
lidé dali dohromady a řešili potíže, které 
trápí nás všechny – například problémy 
v dopravě. Důraz bude kladen i na rozvoj 
mladých podnikatelů a vzdělávání. Posled-
ní fáze projektu rekonstrukce Blažkova 
domu skončí 30. července 2023. Hned 
poté začne inovační hub nabízet svoje služ-
by. Samotná budova léta chátrala a magis-
trát pro ni neměl dlouhou dobu využití. To 
se teď mění.“  (red)

Otázka pro Vladimíra Lichnovského

Náměstek pri-
mátora Vladimír 
Lichnovský
 Foto: Město Přerov

Od posled ního říjnového dne mohou řidiči využívat nový průpich městem, který propojil křižovatku „Kojetínská, Velké Novosady, Komenského“ 
s Tovární ulicí u autobusového nádraží. Vybudování zhruba kilometr dlouhé čtyřproudé silnice vedoucí areálem bývalé Juty přišlo na 189 milionů 
korun, Přerov stavbu podpořil částkou téměř 25 milionů korun. Po zprovoznění průpichu bylo ještě nutné upravit intervaly na semaforech na křižo-
vatkách „Kojetínská, Velké Novosady, Komenského“ a „Denisova, Tovární“ tak, aby byl průjezd nově otevřenou částí průtahu Přerovem plynulejší 
i z vedlejších komunikací. 

„Průtah je pro Přerov pro převedení místní 
a regionální dopravy a do dokončení dálnice 
D1 i tranzitní dopravy po silnici I/55 ve smě-
ru sever-jih nezbytně nutný. A s potěšením 
mohu konstatovat, že plní svůj účel – na 
hlavním tahu převádí regionální dopravu, 
zvýšil propustnost a snížil dopravní zatížení 
v centru města,“ pochvaluje si náměstek pře-
rovského primátora Tomáš Navrátil. V průbě-
hu listopadu byla podél průpichu také do-
končena smíšená cyklostezka s chodníkem. 
Na stavbu naváže druhá část etapy průtahu, 
kterou připravuje Olomoucký kraj.  „V této 
fázi by mělo dojít k rozšíření ulice Tovární ve 
zbývajícím úseku, měla by být vybudována 
plnohodnotná okružní křižovatka včetně 
přechodů a přejezdů pro cyklisty v místě 
provizorní okružní křižovatky, kterou fi-

nancovalo město. Měl by být také rozšířen 
Mádrův podjezd a vybudována nová komu-
nikace až po ulici Kojetínskou. Rozhodovat 
budou samozřejmě i finanční možnosti stá-
tu, kraje a města Přerova,“ podotkl Navrá-
til. Vnitřní průtah městem také zahrnuje již 
hotovou mimoúrovňovou křižovatku s esta-
kádou v Předmostí. Jeho součástí je i nová 
pětiramenná okružní křižovatka ulic Polní, 
Tržní a Dluhonská, která by měla být hotová 
v polovině prosince.
„Samozřejmě pro nás zůstává prioritou do-
stavba dálnice D1, která tvoří obchvat města 
Přerova, ale i po dokončení dálnice D1 zů-
stane průtah silnice I/55 jako hlavní sběrná 
komunikace města. Obě tyto dopravní stav-
by naše město i region potřebuje,“ uzavřel 
náměstek primátora Tomáš Navrátil. (red)

Průpichem se už jezdí, tečkou bylo seřízení semaforů

Po zprovoznění průpichu bylo nutné ještě seřídit semafory. Foto: Město Přerov 

Objekt by měl být zařízen ve světlých barvách. Barevný rozcestník na recepci dovede 
návštěvníky do dílen i kanceláří. Vizualizace: Město Přerov

Hotová hrubá stavba budoucího sídla inovačního hubu bude v pátek 16. prosince slav-
nostně předána městu.  Foto: Anna Vojzolová
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Rekonstrukce smuteční síně, výměna bazénové vany 
i úspory. Primátor představuje nový rozpočet na rok 2023
Kolik peněz bude mít Přerov v roce 2023 k dispozici? Kde chce město ušetřit a jaké investice zástupci města plánují? To vysvětluje v rozhovoru  
přerovský primátor Petr Vrána. 

S jakým rozpočtem bude město příští 
rok hospodařit?
Opět se nám podařilo sestavit rozpočet 
s přebytkem. Město bude hospodařit 
s celkovými příjmy ve výši 1 108 996 200 
korun. Ty jsou tvořeny příjmy daňovými 
o objemu 832,1 milionu, nedaňovými ve 
výši 174,7 milionů korun, kapitálovými ve 
výši 41,9 milionu, které tvoří úroky z vkla-
dů nebo tržby z cenných papírů a takzva-
né transfery – přesuny financí ze státního 
rozpočtu – jsou o objemu 59,9 milionu 
korun. Výdaje by měly činit 1 092 443 000 
korun. Služby pro fyzické osoby budou stát 
347,2 milionů, sem zahrnujeme například 
školství, knihovnu, Sportoviště Přerov, 
bytové hospodářství, komunální služby 
včetně smlouvy o sjednaných činnostech 
s Technickými službami města Přerova. 
Všeobecná veřejná správa a služby přijdou 
na 378,1 milionu korun – jedná se napří-
klad o výdaje spojené s činností magistrátu 
a zastupitelů, úroky z úvěrů, daň z příjmu 
právnických osob za obec, daň z přidané 
hodnoty, rezervy. V neposlední řadě jsou to 
také finance vyčleněné na různé investiční 

akce včetně projektových dokumentací – 
zde počítáme s částkou ve výši 148,8 mi-
lionů korun. 
Moje předchůdkyně, náměstkyně Hana 
Mazochová, v minulém volebním obdo-
bí naštěstí držela finance pevně ve svých 
rukou, a tak v souvislosti s hospodařením 
pro 2023 nemusíme mít takové obavy jako 
v některých jiných městech. 

Kolik peněz půjde například do oprav, 
rekonstrukcí chodníků a komunikací? 
V běžném rozpočtu počítáme se 13,5 mi-
liony korun na drobné opravy a údržbu. 
Další rekonstrukce a větší opravy jsou zahr-
nuty v plánu investic – mezi nimi je napří-
klad oprava komunikace v ulici Jižní čtvrť, 
úprava křižovatky v ulici Na Odpolední či 
opravy chodníků v místních částech.

Jaké jsou plánované investice nad 500 
tisíc korun? 
Bude to například rekonstrukce smuteční 
síně na městském hřbitově, spolufinanco-
vání kanalizace v Penčicích, už zmíněná re-
konstrukce komunikace v ulici Jižní čtvrť II 
nebo nové parkoviště v těsné blízkosti 
Blažkova domu v Bratrské ulici, které by 
mělo splňovat podmínky pro vsak vody 
a my bychom na jeho realizaci mohli zís-
kat dotaci. Řešit budeme i hospodaření 
se srážkovou vodou provedením zelených 
střech s extenzivní výsadbou na budovách 
dvou základních škol – U Tenisu a Velká 
Dlážka. V současné době hledáme zpra-
covatele projektových dokumentací, na 
jejichž pořízení město obdrželo dotace ze 
Státního fondu životního prostředí. Bude-
me rovněž realizovat investiční akce, na 
které byly vyčleněny finance už v předcho-
zích letech. Je to například oprava bazé-
nové vany v plaveckém areálu, dokončíme 

i rekonstrukci Blažkova domu, kde vzniká 
inovační hub. Podle vysoutěžené ceny se 
bude také rozhodovat o rekonstrukci bu-
dovy TGM 16. 

Kolik peněz půjde do příspěvkových 
organizací? 
Celkově máme pro všechny naše příspěv-
kové organizace vyčleněno 102,8 milionu 
korun. K tomu musíme přičíst ještě dalších 
18,1 milionu, které poputují do příspěvko-
vých organizací na investiční akce nad 500 
tisíc korun. 

Kolik chcete investovat do kultury?
Kulturní akce realizujeme přes příspěv-
kovou organizaci – Kulturní a informační 
služby města Přerova, které z rozpočtu 
dostanou příspěvek ve výši 19,1 milionů. 
Do oblasti kultury můžeme rovněž zahr-
nout i městskou knihovnu, kam by mělo jít 
16,8 milionů. V rámci dotační politiky ještě 
rozdělíme jednotlivým žadatelům částku ve 
výši 1,8 milionů korun.   

Podpoříte i v příštím roce činnost spor
tovních klubů, oddílů a spolků?
Ano, budeme se snažit podpořit sport 
a sportovní činnost, dotační program 
v této oblasti jsme navýšili o 10 procent. 
Rozhodně chceme, aby sportovní kluby, 
oddíly i spolky v této těžké době dokázaly 
přežít. 

V jakých oblastech chcete naopak uše
třit?
Určitě musíme držet výdajovou stránku 
pod kontrolou. V době, kdy máme téměř 
dvacetiprocentní inflaci, je šetření extrém-
ně složité, spoustu výdajů a služeb pro ob-
čany našeho města prostě nejde omezovat. 
Co řešíme, jsou investice a opravdu redukci 
nutných investic na minimální úroveň.

V okolních městech sahají k různým 
úsporným opatřením – například se 
bude šetřit při provozu veřejného 
osvětlení či se na úřadech bude topit 
na nižší teplotu. Plánujete něco po
dobného?
Naštěstí jsme jako město včas soutěžili 
energie. Výsledkem je, že máme vysoutěže-
né ceny hluboko pod „vládním stropem“. 
I tak je patrný nárůst cen elektrické energie 
ve vysokém napětí, které se týká Sportovišť 
a Sociálních služeb města Přerova. V roz-
počtu roku 2023 s tímto nárůstem počítá-
me a zatím se zdá, že to nebude mít výrazný 
dopad na naše městské společnosti a pří-
spěvkové organizace, ani magistrát. (voj)

Primátor města Přerova Petr Vrána.
  Foto: Jan Gebauer

Jednou z plánovaných investic nad 500 tisíc korun je i rekonstrukce smuteční síně.
  Foto: Anna Vojzolová

O tom, zda rekonstruovat budovu s adresou TGM 16, budou rozhodovat zastupitelé. 
  Foto: Anna Vojzolová

Zastupitelé se sejdou 5. prosince
Veřejné projednávání rozpočtu pro 
rok 2023 proběhlo 14. listopadu. 
Zastupitelstvo se uskuteční v pondě-
lí 5. prosince ve 12 hodin ve velkém 
sále Městského domu na náměs-
tí TGM. Schvalovat se bude mimo 
jiné i nový rozpočet. Přímý přenos 
z jednání mohou zájemci sledo-
vat na webových stránkách města  
www.prerov.eu a v Televizi Přerov.

Veřejné projednávání
Veřejné projednávání Akčního plánu 
pro udržitelnou energii a klima města 
Přerova se uskuteční ve středu 7. pro-
since v 16 hodin v salonku restaura-
ce Městského domu. Tento projekt 
je spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí České republiky 
a jeho zpracovatelem je brněnská spo-
lečnost ASITIS. Podklady k veřejnému 
projednávání budou k nahlédnutí na 
webu města od 2. prosince.  (red)
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27.11. Slavnostní rozsvûcení vánoãního stromu

17.00 Pûveck˘ sbor Vocantes
18.00 Slavnostní rozsvûcení
18.10 Argema

29.11. 17.00 M· Keramická, Máchova 14
17.30 M· Sokolská
19.00 Reflexy

30.11. 17.00 M· Koufiilkova
17.30 M· Jasínkova
19.00 Legendy se vrací

1.12. 17.00 Z· Za Ml˘nem
17.45 Z· B. Nûmcové
19.00 Team revival Znojmo

2.12. 17.00 SVâ Atlas & Bios
19.00 ·ediváci

3.12. 15.00 Triangl Band
17.00 Broum Band
19.00 Loretta

4.12. 17.00 Inner Empire
19.00 Heidi & Heidiband

5.12. 17.00 Mikulá‰ská show s Duckbeatem
18.00 Mikulá‰sk˘ ohÀostroj

6.12. 17.00 M· Le‰etínská
17.30 M· Pí‰Èalka, Na Odpoledni
18.00 M· Pí‰Èalka, Máchova 8
19.00 Elán Haná revival

7.12. 17.00 M· Kratochvílova
18.00 âesko zpívá koledy
19.00 Moravská Veselka

8.12. 17.00 Z· J. A. Komenského, 
Hranická – Pfiedmostí

17.45 Z· Îelatovská
19.00 Korki

9.12. 17.00 Z· Za Ml˘nem
19.00 Blues BazAar

10.12. 17.00 Mothers Follow Chairs
19.00 Absolute Bon Jovi revival

11.12. 15.00 Blockbuster
17.00 Spocená uklízeãka
19.00 Premier

13.12. 17.00 M· Dvofiákova
17.30 M· Optiky
19.00 Uriah Heep revival

14.12. 17.00 M· Radost, Kozlovská
17.30 M· âekynû
19.00 ADD Gospel

15.12. 17.00 M· U Tenisu
17.30 M· Kozlovice
19.00 Imperio

16.12. 16.00 Trávníãek
17.00 Dechov˘ orchestr Haná
19.00 Michal Tuãn˘ revival

17.12. 15.00 MaÏoretky Fantasy
17.00 Pantograf
19.00 Secondhand Kabát revival

18.12. 16.00 Îiv˘ betlém
18.30 Smí‰en˘ pûveck˘ sbor 

Vokál
20.12. 17.00 ZU· Bedfiicha Kozánka

19.00 Sagittarius
21.12. 17.00 Katapult revival

19.00 Critical Acclaim
22.12. 17.00 D2Dance

19.00 Jen Tak II
23.12. 17.00 Black Friday, Electric 

String – skupiny ZU·
19.00 Cimrmanovo Torzo

24.12. ·tûdrodenní koncert
10.00 Re-Vox – Vzpomínka 

na Pavla Nováka st. 
a Jaroslava Wykrenta

11.00 Pirillo – Pocta 
Pavlu Novákovi ml.

12.00 VûÏní hudba ZU· B. Kozánka
26.12. 16.00 Kostel sv. Vavfiince 

– J. J. Ryba, âeská m‰e
vánoãní v podání
SPS Vokál

27.12. 17.00 Speciál Vûry ·pinarové
19.00 Brouci band 

– Beatles revival
29.12. 17.00 Travellers

19.00 Bon Scott Memorial 
Band – AC/DC revival

31.12. 15.00 Freìáci
1.1.’23 18.00 Novoroãní ohÀostroj nad 

fiekou Beãvou – U Majáku
18.30 Synkopa

Horní námûstí
11.12. 9.00 – 17.00
Vánoãní historick˘ jarmark 
(ve spolupráci se SH· Markus M a spolkem
Anima Historica)

Doprovodné akce
Galerie mûsta Pfierova
27.11. 17.00 1. adventní nedûle
• slavnostní rozsvícení betlému a koncert

VûÏní hudby ZU· B. Kozánka v Pfierovû
• Ïehnání kovanému adventnímu vûnci

a rozsvícení první svíce
• vernisáÏ prodejní vánoãní v˘stavy

Foukan˘ tfipyt aneb BaÀky s pfiíbûhem
V˘stavní plocha TGM 16
27.11.–31.12. V˘stava obfiích betlémÛ

pfierovského sbûratele Stanislava Dostála
po 28.11. – pá 2.12. 10.00–17.00

Prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘robkÛ
klientÛ denního stacionáfie
Spolusetkávání Pfierov

Mûstsk˘ dÛm
5.12. 16.00 salonek restaurace,

Mikulá‰ské tvofiení s malífiem
Lubomírem Dostálem

12.–15.12. mal˘ sál, Vánoãní salon 
(ve spolupráci se SVâ Atlas & Bios)

Farní dvÛr
11.12. 15.00–20.00

Benefiãní odpoledne pro Zvony smífiení.
Hudebnû bude doprovázet CM Fale‰nica.

¤eka Beãva
31.12. 14.00

OtuÏilecká show v fiece Beãvû
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11.12. 15.00 Blockbuster
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19.00 Uriah Heep revival
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19.00 ADD Gospel
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19.00 Imperio

16.12. 16.00 Trávníãek
17.00 Dechov˘ orchestr Haná
19.00 Michal Tuãn˘ revival

17.12. 15.00 MaÏoretky Fantasy
17.00 Pantograf
19.00 Secondhand Kabát revival
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19.00 Sagittarius
21.12. 17.00 Katapult revival

19.00 Critical Acclaim
22.12. 17.00 D2Dance
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23.12. 17.00 Black Friday, Electric 
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11.00 Pirillo – Pocta 
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12.00 VûÏní hudba ZU· B. Kozánka
26.12. 16.00 Kostel sv. Vavfiince 

– J. J. Ryba, âeská m‰e
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27.11. 17.00 1. adventní nedûle
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V˘stavní plocha TGM 16
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po 28.11. – pá 2.12. 10.00–17.00

Prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘robkÛ
klientÛ denního stacionáfie
Spolusetkávání Pfierov

Mûstsk˘ dÛm
5.12. 16.00 salonek restaurace,

Mikulá‰ské tvofiení s malífiem
Lubomírem Dostálem

12.–15.12. mal˘ sál, Vánoãní salon 
(ve spolupráci se SVâ Atlas & Bios)

Farní dvÛr
11.12. 15.00–20.00

Benefiãní odpoledne pro Zvony smífiení.
Hudebnû bude doprovázet CM Fale‰nica.

¤eka Beãva
31.12. 14.00

OtuÏilecká show v fiece Beãvû
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Námûstí T.G. Masaryka
27.11.Slavnostní rozsvûcení vánoãního stromu

17.00Pûveck˘ sbor Vocantes
18.00Slavnostní rozsvûcení
18.10Argema

29.11.17.00M· Keramická, Máchova 14
17.30M· Sokolská
19.00Reflexy

30.11.17.00M· Koufiilkova
17.30M· Jasínkova
19.00Legendy se vrací

1.12.17.00Z· Za Ml̆nem
17.45Z· B. Nûmcové
19.00Team revival Znojmo

2.12.17.00SVâ Atlas & Bios
19.00·ediváci

3.12.15.00Triangl Band
17.00Broum Band
19.00Loretta

4.12.17.00Inner Empire
19.00Heidi & Heidiband

5.12.17.00Mikulá‰ská show sDuckbeatem
18.00Mikulá‰sk˘ ohÀostroj

6.12.17.00M· Le‰etínská
17.30M· Pí‰Èalka, Na Odpoledni
18.00M· Pí‰Èalka, Máchova 8
19.00Elán Haná revival

7.12.17.00M· Kratochvílova
18.00âesko zpívá koledy
19.00Moravská Veselka

8.12.17.00Z· J. A. Komenského, 
Hranická – Pfiedmostí

17.45Z· Îelatovská
19.00Korki

9.12.17.00Z· Za Ml̆nem
19.00Blues BazAar

10.12.17.00Mothers Follow Chairs
19.00Absolute Bon Jovi revival

11.12.15.00Blockbuster
17.00Spocená uklízeãka
19.00Premier

13.12.17.00M· Dvofiákova
17.30M· Optiky
19.00Uriah Heep revival

14.12.17.00M· Radost, Kozlovská
17.30M· âekynû
19.00ADD Gospel

15.12.17.00M· UTenisu
17.30M· Kozlovice
19.00Imperio

16.12.16.00Trávníãek
17.00Dechov˘ orchestr Haná
19.00Michal Tuãn˘ revival

17.12.15.00MaÏoretky Fantasy
17.00Pantograf
19.00Secondhand Kabát revival

18.12.16.00Îiv˘ betlém
18.30Smí‰en˘ pûveck˘ sbor 

Vokál
20.12.17.00ZU· Bedfiicha Kozánka

19.00Sagittarius
21.12.17.00Katapult revival

19.00Critical Acclaim
22.12.17.00D2Dance

19.00Jen Tak II
23.12.17.00Black Friday, Electric 

String – skupiny ZU·
19.00Cimrmanovo Torzo

24.12.·tûdrodenní koncert
10.00Re-Vox – Vzpomínka 

na Pavla Nováka st. 
aJaroslava Wykrenta

11.00Pirillo – Pocta 
Pavlu Novákovi ml.

12.00VûÏní hudba ZU· B.Kozánka
26.12.16.00Kostel sv. Vavfiince 

– J.J. Ryba, âeská m‰e
vánoãní vpodání
SPSVokál

27.12.17.00Speciál Vûry ·pinarové
19.00Brouci band 

– Beatles revival
29.12.17.00Travellers

19.00Bon Scott Memorial 
Band – AC/DC revival

31.12.15.00Freìáci
1.1.’2318.00Novoroãní ohÀostroj nad 

fiekou Beãvou – UMajáku
18.30Synkopa

Horní námûstí
11.12.9.00 – 17.00
Vánoãní historick˘ jarmark 
(ve spolupráci se SH· MarkusMaspolkem
Anima Historica)

Doprovodné akce
Galerie mûsta Pfierova
27.11.17.001. adventní nedûle
•slavnostní rozsvícení betlému akoncert

VûÏní hudby ZU· B.Kozánka vPfierovû
•Ïehnání kovanému adventnímu vûnci

arozsvícení první svíce
•vernisáÏ prodejní vánoãní v˘stavy

Foukan˘ tfipyt aneb BaÀky spfiíbûhem
V˘stavní plocha TGM 16
27.11.–31.12. V˘stava obfiích betlémÛ

pfierovského sbûratele Stanislava Dostála
po 28.11. – pá 2.12.10.00–17.00

Prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘robkÛ
klientÛ denního stacionáfie
Spolusetkávání Pfierov

Mûstsk˘ dÛm
5.12.16.00salonek restaurace,

Mikulá‰ské tvofiení smalífiem
Lubomírem Dostálem

12.–15.12.mal̆ sál, Vánoãní salon 
(ve spolupráci se SVâ Atlas &Bios)

Farní dvÛr
11.12.15.00–20.00

Benefiãní odpoledne pro Zvony smífiení.
Hudebnû bude doprovázet CM Fale‰nica.

¤eka Beãva
31.12.14.00

OtuÏilecká show vfiece Beãvû
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Sladce, slaně, boubelatě. V knize jsou recepty na každý den 
Do soutěže Peče celá země se upovídaná, veselá a boubelatá Martina Kynstlerová z Přerova přihlásila hned první den, kdy ji zahlédla. Když ji nako-
nec vyhrála, nemohla tomu uvěřit. Dnes má na svém kontě už i kuchařku s dvaapadesáti recepty, které sama vymyslela. 

Třiatřicetiletá Martina Kynstlerová je obyčej-
ná máma. Do Přerova se přivdala a už deset 
let pracuje jako úřednice na místním úřadu 
práce. Pečení bylo vždy jejím koníčkem, 
nemá za sebou žádné speciální kurzy – říká, 
že své recepty si sama vymýšlí a většinou 
peče od oka. Když uviděla na internetu in-
zerát na konkurz do televizní soutěže Peče 
celá země, neváhala poslat přihlášku – a to 
ještě netušila, že stejný nápad mělo dalších 
sedm stovek lidí. Hned také začala přemýš-
let, čím by porotu přesvědčila, nakonec vy-
hrály její tartaletky s nivou a hruškou a ple-
tence z domácího listového těsta s pekany, 
se kterými vyrazila do Prahy. „Technoložce 
Zlatce Otavové mé recepty chutnaly. Já se 
pak se všemi rozloučila, že už se neuvidíme. 
Ale oni mi zavolali a já postoupila do dal-
šího předkola. Tam jsem upekla bábovku 
a zase se se všemi rozloučila. Nakonec mi 
zavolal producent, že jsem se dostala mezi 
dvanáctku finalistů,“ vypráví. 

Překvapila koblihami s nivou
Natáčení pořadu probíhalo na středočes-
kém zámku Bon Repos. „Po celou dobu 
jsem měla na hotelu sbaleno. Čekala jsem 
po každém dílu, že pojedu domů. Připada-
lo mi, že tam jsou mnohem lepší cukráři 
než já. Natáčení ale bylo skvělé, všichni 
jsme si to užívali,“ zdůrazňuje Martina 
Kynstlerová. Porotu asi nejvíc překvapila 
koblihami s nivou. „Po natáčení za mnou 
přišel herec Václav Kopta, jestli mu nedám 
půlku koblihy. Za chvíli přišel znovu, jestli 
mu nedám i ten zbytek. Pak jsem muse-
la dosmažit další pro celý štáb,“ směje se 
Kynstlerová. Samotné natáčení trvalo pět 
týdnů. „V Čechách jsme byli od pondělí do 
čtvrtku, v pátek jsme jezdili domů, v ne-
děli odpoledne se vraceli. Doma jsme pak 
ladili recepty. Bylo to opravdu hodně ná-
ročné. O syna Jarečka se celou dobu staral 

manžel, který shodou okolností skončil na 
nemocenské s kolenem. A zvládali to skvě-
le,“ podotýká kuchařka. Finále se odehrá-
valo před zraky rodin v zámecké zahradě 
– a Martina Kynstlerová u poroty zabo-
dovala svým růžovým levitujícím dortem. 
„Když jsem slyšela Terezu Kostkovou, jak 
říká moje jméno, myslela jsem, že je to jen 
zkouška. Když mi došlo, že jsem vyhrála, 
měla jsem úplně zatmění, začala jsem bre-
čet a moc si toho nepamatuju,“ vzpomíná. 
O tom, že soutěž vyhrála, ale musela ml-
čet. „Natáčení totiž proběhlo už v roce 
2021. Televize sestřih vysílala až letos. 
Nesměli jsme prozradit nic k výsledkům 
pod hrozbou smluvní pokuty. Že jsem 
vyhrála, věděla maminka a sestra, které 
byly při finálovém natáčení, a pochopitel-
ně manžel. Ti, co věděli, jak dlouho jsem 
byla pryč, tušili, že jsem se mohla dostat 
do finále, ale já nic neprozradila,“ dopl-
ňuje Kynstlerová. Za vítězství dostala 100 
tisíc v hotovosti a poukaz na pomocníky 
do kuchyně ve stejné hodnotě. „Kromě 
pozitivních ohlasů se objevily i některé ne-
gativní. Například, že by se za mě měl můj 
syn stydět. Říkala jsem si, co když jsem mu 
opravdu zničila život, zasednou si na něj 
učitelky ve školce? Nakonec jsem to pře-
stala řešit a je mi dobře,“ říká cukrářka. 

Recepty testuje na sousedech 
Díky soutěži se jí podařilo splnit si jeden ze 
svých snů – vydat kuchařskou knihu Sladce, 
slaně, boubelatě s jedním jednoduchým, ale 
přitom efektním receptem na každý týden 
v roce. „Své recepty si testuji na sousedech 
a kolegyních v práci. Ty ale věčně drží diety, 
tak se musím krotit. Manžel nejvíc miluje zá-
kusky se slaným karamelem, syn makronky 
bez náplně. Já mám nejradši koňakové špič-
ky. Opravdu dobrou je ale problém koupit, 
takže si je musím upéct sama,“ prozrazuje 

Martina Kynstlerová, jejímž největším snem 
je vlastní malá rodinná cukrárnička. Své prá-
ce na úřadu práce se vzdát nechce – pečení 
je totiž pro ni především radost a relax.

Tip na vánoční pečení: 
Laskonky se slaným karamelem podle 
Martiny Kynstlerové
Bílková hmota:
3 bílky
140 g cukru krupice
70 g cukru moučka
100 g mletých lískových ořechů

Karamel: 
250 g cukru krystalu
100 g másla
150 ml smetany ke šlehání minimálně  

s 33 % tuku
špetka soli

Krém:
300 g změklého másla
karamel 

Postup:
1. Mísu s bílky dáme nad vodní lázeň, při-
sypeme krupicový cukr a nahříváme (cca 
80 °C), dokud se cukr nerozpustí. Bílky 
odstavíme a vyšleháme na pevný sníh. 
Stěrkou zamícháme prosátý moučkový 
cukr a lískové ořechy. Na plech s pečicím 
papírem si položíme šablonu na laskonky, 
pomocí špachtle ji vyplníme bílkovou hmo-
tou a přebytečný sníh setřeme cukrářskou 
kartou. Postup opakujeme do spotřebová-
ní sněhové hmoty. 

2. Laskonky vložíme do trouby předehřáté 
na 95 °C a sušíme asi 120 minut. 

3. Pokračujeme karamelem. Do nepřilnavé 
pánve vsypeme cukr a na mírném plameni 
ho necháme zkaramelizovat. Vložíme změk-
lé máslo, metličkou vymícháme do hladka 
a opatrně přilijeme horkou smetanu. Na 
závěr přidáme sůl a necháme vychladnout. 

4. Krém si připravíme tak, že vyšleháme 
2/3 karamelu se změklým máslem do pěny. 
Naplníme jím cukrářský sáček s řezanou 
špičkou a uložíme na cca 15 minut do led-
nice. Zbylou třetinu karamelu si připravíme 
do cukrářského sáčku bez špičky. Na po-
lovinu korpusů z hladké strany nastříkáme 
po obvodu vychlazený karamelový krém. 
Středy vyplníme karamelem a přiklopíme 
zbylými korpusy. (voj

inzerce

Martina Kynstlerová vede k vaření a pečení i svého tříletého syna. V příštím roce očekává další přírůstek do rodiny. Foto: Anna Vojzolová

Rozsah: restaurační prostory v Městském domě v Přerově, 
Kratochvílova 148/1, o celkové výměře 955,3 m2, které zahrnují 

restauraci včetně salonku, kuchyni, sklady, část sklepních prostor 
včetně šaten pro personál, kavárnu včetně příslušenství, zázemí 

a kancelář. Nebytové prostory jsou způsobilé k užívání.
Termín zahájení provozu dle dohody.

Hledáme provozovatele restaurace 
a kavárny Městského domu v Přerově

Mgr. Jaroslav Macíček, ředitel KISmPř,
tel.: 604 610 408, e-mail: reditel@kis-prerov.cz

Kontakt pro zájemce:



AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 12/2022  |  7

Jednačtyřicetiletá Olga Bajková Brown se sice narodila v Kyjově, ale většinu svého života prožila s rodiči v Přerově. Vystudovala obchodní akademii, 
několik let pracovala jako úřednice přerovského magistrátu, později se začala věnovat grafice a tvorbě webových stránek. Stala se propagátorkou 
zdravého životního stylu a letos na podzim vydala svou první tištěnou kuchařku.    

Olga Bajková Brown se už od mládí věno-
vala sportu – míčovým hrám, gymnastice 
a karate. Kvůli hubnutí v pubertě začala 
běhat, bruslit či jezdit na kole. Když v se-
dmnácti letech zahlédla v trafice časopis 
o kulturistice, na jehož titulní straně před-
váděla svou dokonalou postavu známá 
fitnesska, rozhodla se začít s posilováním. 
V jejich začátcích ji trénoval přerovský 
trenér Jindřich Šejba. „S Lenkou Červe-
nou Bořutovou, naší nejlepší závodnicí ve 
fitness a kulturistice, jsme trénovaly spo-
lečně sestavy. Abych dosáhla lepší závodní 
formu, musela jsem dodržovat stravování 
s využitím sacharidových vln – filé na vodě, 
žádné přílohy, vajíčka. To ale nebylo nic pro 
mě,“ vysvětluje Olga Bajková Brown. Po-
mocí sacharidových vln podle ní sice člověk 
rychle zhubne, jako první ale odchází voda. 
„Omezování sacharidů pro mě, jako milov-
níka pečiva a sladkostí, bylo dlouhodobě 
neudržitelné. Vždycky jsem to vydržela tak 
tři měsíce a pak jsem se začala přejídat. 
Přála jsem si mít štíhlou vyrýsovanou po-
stavu, ale říkala jsem si, že to prostě nejde, 
protože je to moc náročné,“ prozrazuje 
Olga Bajková Brown. 

Sleduje ji160 tisíc lidí
Ještě před šesti lety Olga Bajková Brown 
neuměla vůbec vařit. Nezvládla by prý 
ani míchaná vajíčka. Zjistila ale, že vaření 
může být kreativní, a nakonec ji začalo 
bavit. „I párky mi dřív při vaření praskly. 
V obchodě jsem si kupovala hotovky do 
mikrovlnky, jednou týdně chodila na večeři 
k tátovi. Začala jsem ale randit s bývalým 
závodním plavcem, který uměl vařit. Pak 
jsme se rozešli a já přišla o kuchaře. Tak 
jsem si řekla, že když to zvládl on, zvládnu 
to taky a zdravěji,“ popisuje své kuchařské 
začátky Olga Bajková Brown. Od té doby, 
co se stravuje podle svého systému, pře-
stala mít váhové výkyvy. Své recepty navíc 
začala pod přezdívkou Bajolafitcz dávat na 
Instagram. „První recepty byly docela dílo. 
Ale začali mi naskakovat sledující a já se 
postupně zlepšovala. Nastudovala jsem, 
jak jídlo pěkně nafotit, jeho aranžování. 
Dokonce mě oslovila britská firma, která 
vyrábí produkty pro sportovce, abych pro 
ně začala psát recepty s využitím protei-
nů. Spolupracovala jsem s nimi asi rok,“ 
vzpomíná Olga Bajková Brown. Kromě In-
stagramu si založila profil i na Facebooku, 
YouTube, Pinterestu, vytvořila si i vlastní 
web. Během covidu se návštěvnost na 
jejích stránkách vyšplhala na 160 tisíc lidí 
měsíčně. Lidé se zajímali o zdravý způsob 
stravování, chtěli ale jíst chutně a příliš 
se neomezovat. Odezva na recepty Olgu 
Bajkovou Brown ještě více motivovala. 
„Vypracovala jsem dvě kompletní e-ku-
chařky. Nejprve jsem přetransformovala 

do fitness podoby bez cukru kalorické 
zákusky z cukrárny – například větrníky, 
indiánky, punčový řez i různé druhy zmr-
zliny. Po roce jsem k ní přidala e-kuchařku 
s vánočním cukrovím. V ní nechybí linecké, 
vanilkové rohlíčky či dva druhy perníčků. 
Nakonec jsem se rozhodla vydat i svou 
tištěnou kuchařku,“ říká food bloggerka. 
Bylo to ale podle jejích slov docela složité, 
protože právě v té době se natrvalo pře-
stěhovala do Ameriky. „V USA mám rodi-
nu a jezdila jsem za nimi na dovolenou. 
Nikdy jsem tam žít ale nechtěla. Při jedné 
z návštěv jsem se v roce 2018 seznámila 
se svým budoucím manželem Dannym, za-
milovala jsem se a rozhodla se v Americe 
zůstat a vdát se,“ podotýká Olga Bajková 
Brown. Přípravy knihy s fitness recepty se 
tak protáhly na tři roky. 

Kuchařka i pro diabetiky 
„Chtěla jsem, aby kuchařka Fit bez diet 
nebyla těžká do ruky, aby vypadala spor-
tovně. Celou knihu jsem si vytvořila sama 
– od vytvoření všech receptů, textů, přes 
korektury, fotografie, výpočty až po gra-
fickou podobu knihy a sazbu. Dokonce 
jsem si sama nafotila i obálku knihy. Vše 
jsem nachystala, naštelovala foťák a ségra 
jen zmáčkla spoušť,“ uvedla autorka. Čte-

náři v knize najdou 115 zdravých receptů 
a 35 jednoduchých tipů a kombinací po-
travin na snídaně a svačiny. „Miluji českou 
kuchyni – tvoří proto i základ mé kuchař-
ky. Ale všechny tradiční receptury jsem 
převedla do fitness podoby – mají tak více 
bílkovin a vlákniny, méně tuku. Principem 
je, aby jídla byla co nejméně kalorická, ale 
chutná. Na slazení používám nejčastěji 
erythritol. Kuchařka je tak vhodná i pro 
diabetiky druhého stupně,“ informuje 
Olga Bajková Brown. U každého receptu 
jsou hodnoty pro snadnější sestavení jídel-
níčku přepočteny nejen na porci, ale i na 
sto gramů, počítá se i se změnou obsahu 
vody při vaření. „V některých receptech 
se objevuje i protein, kterým navyšuji 
množství bílkovin v pokrmu. Bílkoviny 
mají totiž výrazně vyšší sytící efekt, navíc 
jsou důležité pro budování svalové hmoty 
při cvičení,“ upřesňuje autorka. Kuchařka 
obsahuje i krátkou vzdělávací část. Vše je 
vysvětleno jednoduše formou infografik. 
„Moje kuchařka je pro normální lidi, kteří 
nechtějí jíst trávu, ani kořínky, ani zkoušet 
nulu sacharidů. Je to zlatý střed, který je 
dobře udržitelný,“ uzavírá Olga Bajková 
Brown. Ta by chtěla do budoucna přeložit 
své webové stránky kompletně do anglič-
tiny a více se zaměřit i na videorecepty. 

Tip na vánoční pečení:
Fitness pařížské rohlíčky podle Olgy 
Bajkové Brown
Tradiční recept na pařížské rohlíčky ob-
sahuje spoustu másla a cukru, s rohlíčky 
podle Olgy Bajkové Brown je možné ušetřit 
38 procent kalorií. 

Těsto:
30 g ovesné mouky nebo najemno mletých 
vloček
80 g moučkového sladidla bez kalorií 
(erythritol)
špetka soli
2 ks vejce M (100 g)
200 g mletých vlašských ořechů

Krém:
180 ml nízkotučného mléka 
20 g pudingového prášku čokoládového
10 g proteinového prášku čokoládového
40 g krémového sýru light
10 g moučkového sladidla bez kalorií 
(erythritol)

Poleva:
40 g vysokoprocentní čokolády bez cukru
25 ml nízkotučného mléka 

Postup:
1. Nejdříve si připravíme krém. Dvě třetiny 
mléka přivedeme k varu, ve zbylém mléce roz-
mícháme pudingový prášek. Jakmile mléko 
začne vřít, nalijeme mléko s pudingem a mí-
cháme, dokud puding nezhoustne. Necháme 
chvíli vychladnout, poté přidáme krémový sýr 
a dobře rozmixujeme ručním mixérem. Dosla-
díme sladidlem podle chuti a znovu rozmixu-
jeme. Krém necháme vychladit v lednici. 
2. Poté nachystáme těsto na rohlíčky. Mouku 
se sladidlem a solí prosejeme přes jemné sít-
ko. Ořechy rozmixujeme najemno v mixéru 
se sekáčkem. Smícháme mouku a ořechy, 
přidáme vejce a dobře promícháme. Těstem 
naplníme cukrářský sáček a na plech vystlaný 
pečícím papírem stříkáme větší, mírně za-
hnuté, buclaté rohlíčky. Pečeme v předehřáté 
troubě 15 až 20 minut na 160 °C.
3. Dobře vychlazený krém dáme do cuk-
rářského sáčku s ozdobnou špičkou a zdo-
bíme jím zchladlé rohlíčky. Ty poté uložíme 
na 30 minut do lednice. Mezitím připraví-
me polevu. Nalámeme čokoládu do malé 
plastové odměrky, přilijeme mléko a zahří-
váme pár sekund v mikrovlnné troubě na 
nízký výkon. Dáváme pozor, ať se čokoláda 
nespálí. Po vytažení z mikrovlnky dobře 
promícháme. Pokud bude poleva moc hus-
tá, přidáváme po troškách další mléko až 
do požadované hustoty.
4. Rohlíčky namáčíme do polevy a poklá-
dáme na pečící papír. Necháme přes noc 
ztuhnout v lednici a skladujeme v chladu.
 (voj)

Kalorické zákusky transformovala do fitness podoby

Olga Bajková Brown se naučila vařit teprve před šesti lety. Nedávno vydala tištěnou knihu 
o hubnutí s recepty.   Foto: Anna Vojzolová
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Když se řekne Sum, vybaví se každému Přerovanovi vyhlášená cukrárna ve Wilsonově ulici. Před sto dvaceti dvěma lety si ji zde otevřel František 
Sum. O historii cukrářského rodu jsme si v našem seriálu o významných přerovských rodinách povídali s jeho pravnukem Danielem Klesnilem, který 
dnes vyhlášenou cukrárnu provozuje. 

122 let od otevření cukrárny 
Psal se rok 1900, když se tehdy čtyřiceti-
letý František Sum rozhodl přestěhovat 
z Litomyšle do Přerova. V domě s číslem 
popisným 152/4 v tehdejší Ferdinandově – 
dnešní Wilsonově ulici, si otevřel malý cuk-
rářský obchůdek. V domě se svou rodinou 
i bydlel. S manželkou Julií měli celkem pět 
dětí, všechny se narodily ještě v Litomyšli 
– Josefa, který zemřel jako malý, Annu, 
narozenou v roce 1889, o rok mladší Ma-
rii, Františka, který se narodil v roce 1895, 
a o rok mladšího Miloše. 
O tři roky později už měl František Sum 
svůj pobočný závod v čísle popisném 653. 
„Cukrárna byla velmi úspěšná. Vyráběli 
tam i své marmelády a kompoty, vše se roz-
váželo do širokého okolí,“ vzpomíná prav-
nuk Daniel Klesnil. Z našetřených peněz 
pak mohl František Sum zaplatit obytnou 
přístavbu ve dvoře domu a opravit fasádu 
do ulice. Jeho dcera Anna se s manželem 
odstěhovala, Marie se provdala za Aloise 
Dostala a vypomáhala rodičům v cukrář-
ství, syn František se vyučil cukrářem stejně 
jako jeho mladší bratr Miloš.

Cukrář vojákem
V druhém roce první světové války musel 
Miloš Sum narukovat jako voják 13. ze-
měbraneckého pluku, v létě roku 1916 byl 
u Dubna zajat. V červenci 1917 vstoupil do 
legií a roku 1920 se vrátil se 7. Tatranským 
plukem. V době, kdy působil v legiích, vy-
dával ilustrovaný divadelní časopis a byl 
činný v legionářském divadle v Tomsku jako 
hlavní představitel ženských rolí – například 
ve hře Maryša. Své dojmy a postřehy z legií 
si zapisoval do deníku, kde je doprovodil 
i více než stovkou kreseb. Vzpomínky byly 
o mnoho let později vydány i knižně pod 
názvem Cukrář vojákem: deník legionáře 
Miloše Suma. 
Po válce se spolu se svým bratrem Františ-
kem zapojil do výroby v rodinné firmě. V le-
tech 1925 až 1926 vybudovali nové dílny 
vybavené moderními stroji a zaměstnávali 
více než 60 stálých pracovníků. Speciali-
tou cukrárny Sum bylo tehdy jemné pečivo 
a dezertní bonbóny, v dílnách se vyrábělo 
i mnoho druhů z cukrářského a oplatko-
vého sortimentu. „Děda Miloš byl ale také 
výtvarně nadaný. Pod jeho rukama vznikaly 
velké linoryty, svatební i reklamní oznáme-
ní, divadelní a šibřinkové výpravy, návrhy na 
prapory, plakáty, vyráběl diapozitivy pro so-
kolské kino a byl autorem několika set ob-
razů vytvořených většinou pastelem, ale i li-
tografií,“ vyjmenovává Daniel Klesnil. Miloš 
Sum byl aktivní i v dalších oblastech života 
- pracoval v loutkovém divadle, v dramatic-
kém odboru, v odboru zábavním, ve sboru 
vzdělávacím, byl aktivním sběratelem exlib-

ris, stal se rovněž spoluzakladatelem nové-
ho tenisového oddílu a šachového odboru. 
Na počátku nacistické okupace v roce 1939 
se Miloš Sum zapojil do sokolského odbo-
je a později do činnosti vojenské odbojové 
organizace Obrana národa, kde spolupra-
coval s vedoucími odbojových skupin – sta-
rostou Sokolské župy Středomoravské-Kra-
tochvilovy v Přerově Rudolfem Lukaštíkem, 
přerovským radním a místostarostou Soko-
la Františkem Skopalem a přerovským sta-
rostou Karlem Rosmusem. Vyvíjel aktivity 
zejména na úseku zpravodajské a kurýrní 
činnosti – v srpnu roku 1940 byl gestapem 
zatčen a následně vězněn. 
Po změně poměrů po únoru roku 1948 
Sumovi o rodinný podnik přišli. „Babičku 
komunisté dokonce zavřeli. Bylo to neu-
věřitelné. Jednu zaměstnankyni navedli, 
aby si strčila pětikorunu do ponožky. Pak 
přišli estébáci a babičku, jako zodpověd-
nou vedoucí, za zpronevěru zavřeli na tři 
a půl roku natvrdo. Doma nám říkali, že je 
babička v lázních – a když se vrátila, byla 
to velká sláva. Se svými spoluvězeňkyněmi 
se pak jednou za čas vídala,“ připomíná 
Daniel Klesnil. Z jeho dědy nakonec udělali 
vedoucího cukrárny, která v té době patřila 
pod Ústřední konsumní a úsporné družstvo 
BUDOUCNOST, a později byl povolán na 
ústředí podniku v Olomouci, kde působil 
až do odchodu do důchodu jako kvalitář 
a školitel. Miloš Sum zemřel roku 1966. 

Ze zámečníka cukrářem
S manželkou Růženou měl Miloš Sum dvě 
dcery – Ljubu a Ivu. „Iva se provdala za 
Otto Sklenáře. Moje maminka Ljuba si vza-
la pana učitele Radko Klesnila. Byli jsme tři 
sourozenci. Nejstarší Hanka byla také uči-
telka, brácha Miloš je původně soustruž-
ník, já jsem vyučený zámečník a pracoval 
jsem i jako řidič,“ vypráví Daniel Klesnil. 
Jeho velkou láskou byla od dětství ale 

hudba. „Musel jsem chodit do lidušky na 
kytaru. V ‚telecích’ letech jsem ji vyměnil 
za elektrickou a odtud už byl jen kousek 
k basové kytaře. Začínal jsem v Pantogra-
fu, odtud jsem přešel do Pirilla. Nově hraji 
i v Mothers Follow Chairs,“ vyjmenoval 
Klesnil. Propadl i vůni benzínu a stal se au-

tomobilovým závodníkem. Specializuje se 
na veterány značky Porsche, které se svým 
kamarádem také renovuje. V roce 1991 se 
vrátil k profesi svých předků a stal se i cuk-
rářem – to, když rodině v rámci restitucí 
vrátili cukrárnu. „My jsme tehdy vůbec ne-
věděli, do čeho jdeme. Prodat jsme podnik 
nechtěli, tak jsme to zkusili. Ale začátky 
byly divoké. Vyrábíme tradiční zákusky 
z kvalitních surovin. Naším vynálezem je 
Sumáček, který je upečený z odpalované-
ho těsta podobně jako větrník, uvnitř je 
žloutkový krém s trochou kokosu a šlehač-
ka, celé je to potažené čokoládou,“ pro-
zrazuje Klesnil, který rodinnou firmu vede 
a spolu se svým bratrem i rozváží zboží. 
Sám má dva syny, kteří pokračují v odka-
zu předků. „Syn Dan si před časem našel 
přítelkyni v Otrokovicích a otevřel tam po-
bočku naší cukrárny. Syn Petr v naší firmě 
působí jako fakturant a bere objednávky. 
Je i velmi talentovaný a úspěšný taneč-
ník,“ dodává Daniel Klesnil a prozrazuje, 
že milovníci zákusků z přerovské cukrárny 
Sum si sladkosti brzy budou moci objed-
nat i přes e-shop.  (voj)

Sladkosti se ve vyhlášené cukrárně Sum vyrábějí 122 let.  
Tradici přerušil Vítězný únor, po „sametu“ ji rodina obnovila

Cukrárnu v současné době vede pravnuk zakladatele Daniel Klesnil.   Foto: Anna Vojzolová

inzerce

Vánoční fotoateliér 
Vánoční punč | zaVřeno 24. - 26. 12.
prodej stromků
soutěžní VýstaVa |  
Vánoční stromečkY zŠ a mŠ
strom splněných přání pro děti z dd
VýstaVa | paVel noVák k Vánocům patří
mikuláŠ a adVentní tVoření | 15 - 18 hod
česko zpíVá koledY | 18 - 19 hod
zábaVná adVentní neděle | 15 - 17 hod
balení dárků a Šatna zdarma
Vánoční flerjarmark
prodej kaprů

užijte si bohatý proGram! každý si u nás  
přijde na sVé. ŠŤastné a Veselé!

nadělujeme VŠem  

Vánoce
V GALERCE

08. 11. - 15. 12. 
23. 11. - 30. 12. 

7. 12. - 23. 12. 
27. 11. - 31. 12.

  
1. 12. - 20. 12. 

3. 12.  - 24. 12. 
4. 12. 
7. 12. 

11. 12.
11. 12. - 24. 12. 
12. 12. - 22. 12. 

20. 12. - 23. 12. 
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Vánoce na zámku budou tentokrát s medvědy

Je už dlouholetou tradicí, že Muzeum Komenského v Přerově připravuje 
na závěr roku vánoční výstavu – a ani letos tomu nebude jinak. V období 
adventu tak budou moci návštěvníci přerovského zámku načerpat voňa-
vou a třpytivou vánoční atmosféru. 

K vidění opět bude vyřezávaný betlém, 
který vytvořil v letech 1997 až 2009 řezbář 
Bedřich Zbořil na objednávku přerovského 
muzea. Původně jej tvořilo 127 figur z li-
pového dřeva, které jsou asi 30 centimetrů 
vysoké, a v průběhu let se betlém rozrostl.
„Autor nezůstal pouze u tradičních figur 
ztvárňujících betlémský příběh, ale vytvořil 
postavy znázorňující řadu dnes již zapome-
nutých řemesel. Jiné výjevy zachycují všed-
ní povinnosti i radosti venkovanů, napří-

klad zabijačku nebo bruslení na zamrzlém 
rybníce,“ připomněla muzejní pedagožka 
Jana Trtíková. V roce 2017 se betlém díky 
sponzorům rozrostl o kuchaře a flašinetá-
ře. „Vloni jsme od pana Zbořila dostali jako 
poděkování za příkladnou péči o celý bet-
lém sto třicátou figuru – krásného berana. 
Bohatou sváteční výzdobu interiéru a cel-
kovou atmosféru podpoří také deset ži-
vých voňavých jedlí, ozdobených baňkami 
ze sklářského výrobního družstva Slezská 

tvorba Opava. Stejná firma navíc zajistí 
také materiál pro tvořivé dílny – školáci 
i veřejnost si budou moci vyzkoušet ruční 
malování baněk podle vlastní fantazie,“ 
zve k tvorbě Jana Trtíková. 
Letošní instalaci tradiční vánoční výstavy 
doplní i stovky plyšových medvědů ze sbír-
ky Svatavy Ryparové. „Roztomilí chlupáči 
rozličných tvarů, velikostí, stáří i stylového 
pojetí jistě potěší malé i velké návštěvníky. 
K výstavě jsme také připravili doprovodný 
program s výtvarnou dílnou. Žáci si oži-
ví betlémský příběh o narození Ježíška, 
připomenou si adventní tradice a zvyky, 
a navíc si poslechnou zimní medvědí pří-
běh,“ doplnila muzejní pedagožka. Pro-
gram bude v nabídce od 29. listopadu do 
23. prosince, a to vždy od úterý do pátku 
se začátkem v 8.30 nebo v 10 hodin, od-
polední časy jsou možné podle domluvy. 
Termín si mohou zájemci zarezervovat 
na telefonním čísle 581 250 531. „Pro 
širokou veřejnost proběhne malování ba-
něk o víkendu 10. a 11. prosince. V sobo-
tu i v neděli bude dílna otevřena od 9 do 
16.30 hodin. Samotnou výstavu mohou 
Přerované navštívit až do 8. ledna. Ote-
vřeno je i mezi Vánoci a silvestrem – a to 
27. až 30 prosince. V novém roce bude 
výstava přístupná od 3. ledna,“ uzavřela 
Jana Trtíková.  (red)

K vidění bude i betlém 
uhnětený ze střídy

Čekání na třetí adventní neděli si lidé mohou 
zpestřit návštěvou tradičního Vánočního salo-
nu ve Středisku volného času ATLAS a BIOS. 
Ten letošní proběhne od pondělí 5. do pátku 
9. prosince. „Pro děti budou nachystané 
vánoční dílničky, kde si mohou vytvořit pa-
pírové ozdoby na stromeček, vánoční přání, 
nebo nazdobit voňavý perníček. Na hlavní 
výstavě budou k vidění nejrůznější výrobky, 
vztahující se k adventu a Vánocům, jako jsou 
keramické betlémy, andílci, čertíci, vizovické 
pečivo nebo slámové ozdoby,“ vyjmenova-
la Daniela Hrdličková ze Střediska volného 
času ATLAS a BIOS. Letošní novinkou bude 
chlebový betlém. „Podobné betlémy se vy-
ráběly ze střídky starého chleba v minulosti 
v chudých chaloupkách v horách. Ten náš 
budu vyrábět já sama. Mám totiž blízko ke 
keramice a tohle modelování z chleba je po-
dobné. Mezi figurkami nebude chybět svatá 
rodina, zvířata, Tři králové a další,“ prozradila 
Daniela Hrdličková. V dopoledních hodinách 
mohou  výstavu navštívit hlavně základní 
a mateřské školy, odpoledne zase veřejnost. 
Vstupné do dílniček bude činit 25 korun, 
výstava bude přístupná zdarma. Otevřeno 
bude denně od 8.30 do 11.30 a od 13 do 
17 hodin,  v pátek jen dopoledne. Skupiny 
je nutné nahlásit předem na telefonním čísle 
581 209 353. (red)

Vánoční výstava bude tentokrát ve znamení medvědů. Foto: Iveta Juchelková

inzerce

106.8 FM R-OL

ČESKÉ PÍSNIČKY,  
KTERÉ SI ZAZPÍVÁTE 
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Galerie města Přerova už dýchá sváteční atmosférou Vánoc
Baňky, zvonky, betlém a kovaný věnec na Horňáku, ručně vyráběné drobnosti a překližkové betlémy ve výlohách TGM – to všechno k letošním Váno-
cům připravila Galerie města Přerova. Všechny výstavy i dekorace budou k navštívení i vidění do 31. prosince.  

Originální baňky uměleckého družstva 
Irisa Vsetín mnoha tvarů, velikostí i témat 
zasypaly vánočně naladěnou Galerii města 
Přerova od první adventní neděle. Patnáct 
jehličnanů různé výšky nabízí v rámci poe-
tické sváteční expozice Foukaný třpyt aneb 
Baňky s příběhem motýlí podívanou, mys-
liveckou tematiku, zlatočerný luxus, strom 
pro zamilované a mnohé další. „Veškeré 
baňky jsou prodejní, stejně tak může jako 

vhodná vánoční drobnost posloužit i jiný 
vánoční prodej uměleckých děl, a sice zvon-
ky z Uměleckého zvonařství slavného rodu 
Dytrychů z Brodku,“ uvedla vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová.
Zámeckému příkopu před galerií jako 
každo ročně dominuje nasvícený vyřezá-
vaný betlém, který bude o Štědrém dnu 
i vánočních svátcích zpřístupněn od 10 
do 20 hodin. „Exteriér galerie letos nově 

nabízí další uměleckou podívanou, a sice 
kovanou plastiku z dílny kováře Jiřího Jurdy 
mladšího - živě dekorovaný adventní věnec 
se čtyřmi svícemi, jež budeme rozsvěcovat 
postupně s kaž dou další adventní nedě-
lí,“ zve na nový atraktivní doplněk Vánoc 
v Přerově Galová.  V zámeckém příkopu 
nechybí ani osvětlené mostní oblouky, 
ohradní zeď, lípa i katalpa. Stalo se už 
tradicí, že Galerie města Přerova svátečně 

dekoruje i výlohy budovy náměstí TGM 
16. Prodejní výstava uměleckých výrobků 
klientů denního stacionáře Spolusetkává-
ní Přerov se tam uskuteční od pondělí 28. 
listopadu do pátku 2. prosince vždy od 10 
do 17 hod. Na stejném místě je po celý 
prosinec instalována výstava betlémů pře-
rovského sběratele Stanislava Dostála. Obě 
výstavy budou nasvíceny i pro noční vidění. 
(podrobnosti v článku níže) (red)

Raritním kouskem je tři a půl metrů široký betlém
Betlémy vyřezává Stanislav Dostál z Přerova přes padesát let – a dnes vlastní kolem 900 překližkových nebo rozkládacích papírových betlémů. Kaž-
doročně ho před adventem oslovují vystavovatelé napříč celou Českou republikou. Realizoval více než tři desítky samostatných výstav, ta největší 
se uskutečnila v pražské Chvalkovické tvrzi, kde v 7 místnostech dal nahlédnout do života svaté rodiny a ostatních biblických figur prostřednictvím 
250 betlémů různých velikostí. Jen letos ze své rozsáhlé sbírky zapůjčuje snad nejtypičtější vánoční artefakty do Nového Jičína, Hodonína, Konice, 
na Slezskoostravský hrad. Svůj největší výstavní kousek – tři a půl metru široký Valašský betlém od autora Jana Bačáka, čítající přes 100 dílů, ale 
vystaví doma v Přerově. Společně s dalšími menšími kousky podtrhne vánoční náladu za výlohami v budově na náměstí TGM 16. Své vlastnoručně 
vyřezané betlémy tam Stanislav Dostál instaluje ve spolupráci s pořádající Galerií města Přerova.

„Dalšími autory betlémů, které Přerované 
uvidí, jsou třeba Jiří Škopek nebo Lukáš 
Martinka, Jiří Knapovský nebo Věra Priha-

rová,“ informovala vedoucí městské gale-
rie Lada Galová, která alternativní výstavní 
plochu v bývalé prodejně Emos na náměstí 

TGM v Přerově provozuje. „Betlémy budou 
po celý advent i po celé vánoční svátky na-
svíceny pro noční podívanou. Chceme, aby 
duchovně i výtvarně obohatily program 
na náměstí, kam v prosinci zamíří lidé na 
vánoční trhy a koncerty,“ dodala Galová.
Sbírání a vyřezávání betlémů se Stanislav 
Dostál věnuje už přes padesát let. „První 
betlém jsem vyrobil v roce 1970, to jsem 
ještě vyřezával na kartonech, k dispozici 
nebyly žádné pořádné materiály, musel 
jsem si vystačit s tuhými deskami sešitů 
nebo se starými krabicemi. Doba vydává-
ní betlémů nepřála,“ zavzpomínal Dostál, 
který časem přešel na vyřezávání betlémů 
na překližce. 
Po revoluci se tak zpřístupnily možnosti pro 
výrobu betlémů jak materiální, tak obsaho-
vé. „Dnes se ve specializovaných knihku-
pectvích prodávají takzvané jesličkové 
archy, na kterých jsou natištěny figurky 
a objekty, vystříhám je, nalepím na překliž-
ku a vyřežu lupénkovou pilkou,“ vysvětluje 
postup výroby. Malý betlém mu trvá dvě 
hodiny, velký zabere i šestinásobek času. 

„Je potřeba přesně figury nalepit, vyřezat, 
začistit otřepy a dodělat figurám opěrky 
tavnou pistolí,“ popisuje nadšeně. Stejně 
precizně je potřeba opracovat pozadí bet-
lému, domy, ploty, zvířata. 
Stanislav Dostál je členem jihomoravské 
pobočky Českého svazu přátel betlémů 
a řadí se do první desítky organizovaných 
českých betlémářů v počtu sesbíraných 
betlémů. Shromažďuje pohlednice bet-
lémů a všechny materiály o betlémech. 
Mezi své raritní kousky řadí dva exempláře. 
„Velmi si vážím betlému z olivového dře-
va, který mi koupil zeť při návštěvě Izraele 
v Betlémě, a proto ho nazývám betlém 
z Betléma. Tím druhým je nejmenší bet-
lémek, který vlastním, a jenž se vejde do 
ořechové skořápky,“ doplnil.
Na Přerovsku letos nebude Stanislav Dostál 
své betlémy vystavovat prvně. „V minu-
losti dotvářely advent v muzeu, husitském 
kostele nebo některých okolních obcích. 
Betlémy budou na náměstí k vidění od 
počátku adventu do konce roku,“ uzavřela 
Lada Galová. (red)Papírové betlémy vyřezává Stanislav Dostál už přes padesát let.  Foto: Stanislav Dostál

Přispíváte před Vánoci na charitu? Jakým organizacím? 

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

Martina Pokorná
Já přispívám na charitu 

pravidelně v průběhu 
celého roku. Neřeším, 
zda je před Vánoci 
nebo ne. Posílám pení-

ze na dětské onkologické 
pacienty, na záchranu pejsků. Když byly 
různé mimořádné události jako tornádo 
na jižní Moravě, poslala jsem příspěvek 
také. 

František Malý
Jsem rád, že vyjdu ze 

svého důchodu. Teď 
jak všechno ještě 
podražilo, nezbývá 

mi nic navíc. Ale ne že 
bych nechtěl, nemocné 

děti, zvířata si naši pomoc zaslouží. Ně-
jaké drobné ale vždycky hodím aspoň 
do pokladničky u vánočního stromu na 
náměstí. 

Dana Presslerová
S manželem jezdíme 

pravidelně několikrát 
ročně do útulku, 
kam zvířatům vozíme 

granule, piškoty a po-
dobně. Letos chceme 

nakoupit dárky pro nějaké dítě z dětského 
domova. Myslím si, že pomáhat bychom 
měli všichni celoročně, nejen před Vánoci. 
 (red) Foto: Anna Vojzolová

Petr Fiala
My jsme v loňském roce 

dávali s maminkou pe-
nízky do pokladničky 
u stromečku. Když 

jdeme do obchodu, 
vždycky mi dá nějaké ko-

runky, které hodím na pejsky pro slepé. 
Vždycky jejich figurku i pohladím. S ma-
minkou jsme taky jeli do útulku s granul-
kami pro pejsky.
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Kapela Jen Tak 2 hraje pop, folk, bigbít, rock i dechovku
Přerovská kapela Jen Tak 2 oslaví na konci letošního roku kulaté desáté výročí od svého vzniku. Trio tvořené Liborem Šipošem – zpěv a sólová kytara, Karlem 
Waltou – zpěv, klávesy, saxofon, píšťala a ostatní dechové nástroje, a zpěvačkou Kristýnou Pospíšilovou mohou Přerované znát z plesů či tanečních. Skupina 
tradičně koncertuje i na Masarykově náměstí v rámci přerovských Vánoc. Letos si jejich koncert mohou posluchači užít 22. prosince. 

Jak vlastně vznikala kapela Jen Tak?
Libor Šipoš: Původně existovala skupina 
Jen Tak, kterou jsem tvořil já a František 
Šejba. Hráli jsme folk, vzpomínky na Pav-
la Nováka. Po šestnácti letech se ale naše 
hudební cesty rozešly. To bylo kolem Vá-
noc roku 2012, ještě jsme společně ode-
hráli vánoční večírky, silvestra jsem už ale 
odehrál úplně sám. Naše zpěvačka Moni-
ka Hájková se tehdy rozhodla pokračovat 
se mnou, přidal se k nám i Karel Walta. 
Během čtrnácti dnů jsme rychle připravili 
nový repertoár. Monika se musela naučit 
spoustu věcí zpívat, Karel naštěstí jen čty-
ři. Název jsme se rozhodli nechat Jen Tak, 
protože už kapela měla nějaké jméno. Jen 
jsme si přidali číslovku 2, podobně jako 
mělo třeba Forum II. 

Kdy nastala změna na postu zpěvačky? 
Libor Šipoš: Monika s námi v Jen Tak 2 hrá-
la dohromady asi šest let. Šla na operaci se 
zády a nás čekal celkem velký místní ples. 
Jenže ona by to s ohledem na svůj zdravot-
ní stav prostě nedala, nemohla se hýbat, 
takže jsme museli rychle najít náhradní 
zpěvačku. 
Karel Walta: Byl jsem zrovna u Pavla No-
váka mladšího, když mi volal Libor a řekl 
mi to. Pavel mi tehdy dal kontakt na Kris-
týnu, která u něj několikrát zaskakovala. 

Přišla na zvukovou zkoušku, stoupla si za 
mikrofon, zazpívala pár tónů a my si s Li-
borem řekli, že to bude dobrý. Kristýna je 
skvělá zpěvačka, má fantastický a rozezna-
telný hlas. Když člověk postaví na podium 
zpěvačku a vedle ní dalších sto, tak je to 
všechno krásný a v pohodě, ale nevíte, kte-
rá z nich zrovna zpívá. Ji člověk pozná.
Kristýna Pospíšilová: Měla jsem tehdy na 
přípravu zhruba tři dny. Kluci mě přitom 
nikdy neviděli, neslyšeli. 

Natrvalo ale tehdy s vámi nezůstala… 
Libor Šipoš: Kristýna s námi odehrála asi 
dva měsíce a pak se vrátila zase Monika. 
Když Kristýna končila, řekla nám, že bude 
čekat, až se zase ozveme. Monika chtěla 
mít rodinu a rozhodla se odstěhovat do 
Karlových Varů. Dohrála s námi několik 
kšeftů, a když jí zemřela maminka, defini-
tivně skončila. 
Kristýna Pospíšilová: To byl rok 2019. 
Předtím jsem ještě několikrát zaskakovala. 
Pak mi Libor volal asi den před koncertem 
v Troubkách a já se zase musela rychle 
připravit. Výpadek jsem pak měla na pár 
měsíců v roce 2021, když jsem podruhé 
otěhotněla. S kluky jsem vystupovala až do 
devátého měsíce. Při zpívání jsem ale na 
konci musela sedět na židličce – dělali jsme 
si legraci, že na koncertě i porodím. 

Jste spolu hodně často, netrápí vás ně
kdy ponorková nemoc? 
Libor Šipoš: Jsme na dva až tři roky do-
předu zamluvení. Když se podíváte na náš 
kalendář, tak je to mazec. Hrajeme i třikrát 
týdně. Já domlouvám kšefty, jednám s po-
řadateli. Jasně, někdy mě štvou, jen co sed-
nou do auta. Kristýna zásadně chodí o pět 
minut později. Skoro každý kšeft jednoho 
z nich chci vyhodit… Dělám si legraci – vů-
bec ne. Jsme přátelé, víme o sobě skoro 
všechno. Když nám něco vadí, vyříkáme 
si to. Navíc Karel i Kristýna poznají, když 
už je toho na mě moc a raději hodí zpá-
tečku. Krom toho máme i svá zaměstná-
ní – já mám dietetické studio, Karel učí na 
základní umělecké škole a Kristýna je pe-
dagožka, ovšem momentálně na mateřské 
dovolené. 

Kristýno, Karel i Libor už jsou padesátní
ci, vám ještě není ani třicet. Nedělá ten 
věkový rozdíl přeci jen někdy potíže?
Kristýna Pospíšilová: Mě vychovávala jen 
maminka s babičkou, takže v nich mám 
takové tatínky. Je mi s nimi dobře, mám je 
ráda. Já se jim svěřuju, oni mi radí… Můj 
táta je vlastně mladší než oni.

Všichni tři máte za sebou poměrně 
zajímavou hudební historii. S jakými 
kapelami jste vystupovali? 
Libor Šipoš: Já jsem hrál v Antracitu. Byl 
jsem na pódiu od třinácti roků. V té době 
jsme samozřejmě hráli bigbít, potkávali 
jsme se na Přerovsku s kapelami jako je 
Pirillo, Forum. 
Karel Walta: Já to Liborovi trochu závidím, 
protože on si prošel tou euforií na zába-
vách s toužícími děvčaty. Já byl odsouzen 
jen na portové hodnocení „Umí!“. Ale 
zase je to krásné, když to zařve dvacet 
tisíc lidí pod pódiem. V Praze jsem ještě 
za totality prošel Ratataplánem. Pak jsem 
pracoval jako dělník v textilce, později jsem 
začal učit v hudebce, spolupracoval jsem 
s Františkem Černým z Čechomoru. Tady 
v Přerově, kde jsem se oženil, to byl Aca-
demic Jazz Band, Pavel Novák starší, Pavel 
Novák mladší. 
Kristýna Pospíšilová: Zpívala jsem se dvěma 
kapelami ve Zlíně – Imperium a Mini Band, 
v Prostějově jsem vystupovala v Trio Plus. 
Absolvovala jsem i několik talentových 
soutěží. V Česko zpívá jsem získala druhé 
místo.

Nehrajete vlastní muziku, jaké písně 
tedy tvoří váš repertoár? 
Libor Šipoš: V současné době máme v re-
pertoáru asi čtyři stovky písní – polovinu 
zpívám já, druhou polovinu Kristýna. Pět 
písniček zpívá Karel – mimochodem prá-
vě on má vždycky největší aplaus. Jsou to 
vzpomínkové věci na Pavla Nováka star-

šího, Karla Gotta, ale i songy od Kabátů, 
Teamu či Turba. Část tvoří i písničky do ta-
nečních, kde je spousta standardů, džajvy, 
foxtroty, waltzy, ča-či.  Jsme široko daleko 
jediná kapela, která hraje standardy přesně 
podle požadavků tanečních mistrů. V na-
šem repertoáru najdete úplně všechno – 
pop, folk, bigbít, rock i dechovku. Hrajeme 
na plesech, v tanečních, na zábavách, pod-
nikových večírcích, narozeninách, svatbách. 

Hrajete lidem i písničky na přání? 
Karel Walta: Musím se přiznat, že některé 
z nich už nenávidíme, třeba Muchomůrky 
bílé, kde je zhruba půlhodiny předehra 
a pak teprve zpěv. Ale lidé to na nás ni-
kdy nesmí poznat, musí z nás cítit radost 
a nadšení. Mimo náš repertoár na přání 
ale moc nehrajeme. Jelikož jsme tři a lidi 
jsou už zvyklí na takovou kvalitu jako v rá-
diu, tak máme „zbytek“ kapely dotočený, 
hrajeme na halfplayback a dohráváme živé 
nástroje. Pokud bychom to drnkali jenom 
s kytarou a klávesami, tak by je to určitě 
neuspokojilo. 
Libor Šipoš: Je spousta písniček, které lidé 
chtějí – jako Vínečko bílé a podobně, ty 
občas zahrajeme. Ono není problém mít 
basáka, bubeníka, ještě jednoho kytaristu, 
klidně dvě vokalistky, žestě, trumpetistu, 
trombonistu, saxofonistu, ale kdo nás za-
platí? Kdo si takovou kapelu pozve třeba 
na svatbu? Veškeré aranže vytváří Karel 
doma na počítači, přidává virtuální nástro-
je, všechno se tam naskládá. 

Nechybí vám přeci jen ta kreativita, 
tvoření nových písní? 
Karel Walta: Občas chybí, člověk by si rád 
takhle zahrál. Ale jednoduše není čas. Hra-
jeme tak moc, že prostě není kdy. Ale kdy-
by čas byl a oslovili mě nějací jazzmani, tak 
si s nimi zahraju rád, proč ne. 

Kde vystupujete nejraději? 
Libor Šipoš: Taneční jsou nádherné. Narva-
ný Měšťák až po střechu. Kolem jedenácté 
hodiny přejdeme při poslední sérii do naše-
ho repertoáru. Čtyři sta mladých lidí plus 
jejich rodiče a prarodiče tančí, zpívá. Je to 
normálně brutální rockový koncert. Nesmí 
chybět Reklama na ticho, Burlaci od Kabá-
tů, Malá dáma, Svaz českých bohémů. 
Kristýna Pospíšilová: Já mám nejradši svat-
by, je tam skoro vždycky krásná atmosféra, 
zamilovaní novomanželé…
Karel Walta: V Přerově hrajeme sice málo, 
ale rádi. V prosinci si nás Přerované mohou 
přijít poslechnout na náměstí TGM, kde ve 
čtvrtek 22. prosince v 19 hodin zahrajeme 
v rámci programu přerovských Vánoc. Vy-
stupujeme zde každoročně, chodí na nás 
kamarádi a lidé, co nás znají, zazpívají si 
s námi, pobaví se, jsme rádi, že jim může-
me udělat radost.  (voj)

Zleva: Kristýna Pospíšilová, Libor Šipoš a Karel Walta. Foto: Martin Cín
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Jubilejní ročník Zlatého kanára 
představí nejlepší české tenisty

Nejlepší čeští tenisté se sjedou v pondělí 
19. prosince do Přerova na slavnostní 
vyhlášení třicátého ročníku ankety ma-
gazínu Tenis „OKsystem Zlatý kanár“. 
Akce se bude konat ve sportovní hale SK 
START Přerov a začne ve 20.15.
„Kanára bude moderovat legendár-
ní sportovní komentátor Petr Vichnar, 
v rámci kulturního programu se představí 
skupina Slza, zpěvačky Helena Vondráč-
ková, Andrea Zimányiová a další,“ pro-
zradila Daniela Huťková z tenisového 
klubu TK PRECHEZA PŘEROV, který gala-
večer ve spolupráci se společností Sport 
Management, Českým tenisovým svazem 
a Českou televizí organizuje. V Přerově 

se budou vyhlašovat vítězové těchto ka-
tegorií – nejlepší český tenista, nejlepší 
česká tenistka, nejlepší deblista či deblis-
tka, tým roku, talent roku chlapci, talent 
roku děvčata, nejlepší postup na žebříč-
ku WTA, nejlepší postup na žebříčku ATP, 
nejlepší vozíčkář tenista, kanáří naděje 
a absolutní vítěz Zlatý kanár. Hlasování se 
účastnili čeští tenisoví odborníci, trenéři 
a funkcionáři, společně se sportovními 
novináři. Loňský ročník ovládla vítězka 
French Open Barbora Krejčíková.
Přímý přenos zajišťuje Česká televize 
na kanále ČT SPORT. Vstupenky budou 
k dispozici od 1. prosince v Městském 
informačním centru za 150 korun.   (red)

Tradice pokračuje – Nový rok 
oslaví i na Čekyňském kopci 
Provětrat si hlavu po bujarých silvestrov-
ských oslavách a vyrazit na nenáročný výš-
lap na Čekyňský kopec – takový program 
nabízí nejen Přerovanům na Nový rok 
Klub českých turistů z TJ Spartak Přerov. 
Start je možný odkudkoliv, trasu si každý 
účastník volí sám, cíl je na nejvyšším bodě 
Přerova u Památníku ovocnému stromoví. 
„Na místě budeme od desíti do čtrnácti 
hodin. Dorazit je možné jakýmkoliv do-
pravním prostředkem – pěšky, na kole, 
na lyžích, dokonce nám účastníci dorazili 
i na koni. Každý obdrží drobný suvenýr 
a pamětní list. Děti se mohou těšit na 

sladkosti, dospělí dostanou štamprli, aby 
si s kamarády mohli připít na nový rok,“ 
zve Přerovany organizátor akce Stanislav 
Dostál z Klubu českých turistů. Jako tra-
dičně bude připravený oheň, takže každý, 
kdo si vezme s sebou špekáček, může si 
ho zde i opéct. Výstupu, který se letos 
koná už po jednatřicáté, se každoročně 
účastní kolem sedmi set účastníků. „Je 
to takové první vykročení do nového roku 
a setkání s přáteli. Akce je vhodná pro 
všechny. V poslední době máme radost, 
že chodí celé rodiny i s menšími dětmi,“ 
říká Dostál.  (red)

Na Helfštýně se sejdou turisté, pejskaři i příznivci historie a vojenství
Jen jedinkrát se v zimních měsících každý rok otevřou brány Helfštýna – a to tradičně první sobotu po Novém roce při oblíbeném výšlapu. Tentokrát se akce 
na zřícenině hradu uskuteční 7. ledna od 8 do 15 hodin. Stejně jako v loňském roce, kdy Helfštýn navštívilo přes čtyři tisíce turistů, se očekává velký zájem 
veřejnosti. 

Novoroční výstup se vepsal do povědomí 
lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí přede-
vším jako příležitost k setkání za hradbami 
Helfštýna, k pozdravení a společnému vy-

kročení do nového roku. V loňském roce 
na Helfštýn vyrazilo 4077 turistů. „Výšlap 
vzali za svůj příznivci historie, vojenských 
spolků, chovatelů psů a podobně. Sami 

účastníci akce se tak stávají přirozenou 
atraktivitou akce, kterou vytváří pro sebe 
i ostatní. Pro zpestření pro návštěvníky 
zajistíme provoz historické hradní kovárny. 
Nabídneme možnost zahřátí v hradní re-
stauraci, která zajistí občerstvení po celou 
dobu konání akce,“ informoval kastelán 
hradu Helfštýn Jan Lauro. I tentokrát všich-
ni návštěvníci zaplatí za vstup symbolickou 
dvacetikorunu. Oblíbené novoroční akci 
ale předchází velké přípravy. „Záleží, jaké 
panuje počasí, jaké podmínky nám příroda 
připraví. Někdy stačí zatopit, napustit vodu 
a připravit pokladny, jindy trávíme týden 
před akcí rozmrazováním zamrzlých tru-
bek, odhazováním sněhu, prohrnováním 
příjezdové cesty a podobně. Každopádně 
pokaždé je to jinak dobrodružné,“ podotkl 
kastelán. 
Lidé se mohou na Helfštýn vydat „po své 
ose“ nebo se přidat ke Klubu českých tu-
ristů. „Sraz bude na přerovském nádraží 
v 8.10 hodin. Společně pak vyrazíme vla-
kem do Lipníku nad Bečvou, odkud pů-
jdeme pěšky na Helfštýn. Trasa je dlouhá 

zhruba 6 kilometrů, je možné ji zvládnout 
i s kočárkem. Pro turisty, kteří dorazí zdár-
ně do cíle, máme připraveny diplomy, sa-
molepky, magnetky, odznaky i sladkosti 
pro děti,“ doplnila Jarmila Válková z pořá-
dajícího Klubu českých turistů SK Přerov.  
Na akci se podle ní každoročně sjíždějí vý-
letníci ze všech koutů Moravy a Čech i ze 
zahraničí. 

Na Helfštýn znovu až na jaře
Po novoročním výstupu se brány Helfštýna 
zase uzavřou až do březnových víkendů, 
kdy bude areál zpřístupněn bez průvodců 
a doprovodných programů. „V dubnu se 
sezóna rozběhne naplno. První velkou akcí 
se stane tradiční program k velikonočním 
svátkům. V polovině května čeká návštěv-
níky novinka – festival alternativních pří-
prav kávových nápojů Alter Coffe. Helfš-
týnská pouť se uskuteční ve dnech 5. a 6. 
července,“ prozradil Jan Lauro. Z velkých 
akcí se lidé mohou těšit také na největší 
evropské setkání kovářů poslední víkend 
v srpnu. (red)

Výstup na Čekyňák tradičně přiláká na sedm set účastníků.   Foto: Martin Cín

Ocenění si v minulosti odnesli i tenisté Tomáš Berdych a Barbora Strýcová.
  Foto: Archiv tenisového klubu

Novoroční výstup na Helfštýn každoročně přiláká tisíce lidí.   Foto: Martin Cín
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
3.12. Přerov – Švédské šance – Hor-
ní Moštěnice – Přerov, 12 km, odchod 
10.00. Albert u nádraží, vede C. Punčo-
chářová
7.12. Rohatec – Soboňky – Žilkův dub – 
Bzenec, 12 km, vlak 7.38, vede V. Muží-
ková
10.12. Předvánoční courání okolím Vyš-
kova, 10 nebo 15 km, vlak 7.37, vede C. 
Punčochářová
14.12. Tučín – Podolí – Hradčany – Dře-
vohostický les – Dřevohostice, 12 km, bus 
9.20, vede C. Punčochářová
1.1.2023 Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 31. ročník tradiční hromadné turi-
stické akce pro veřejnost. Hvězdicový vý-
stup, trasa i způsob výstupu dobrovolné, 
čas setkání 10.00 – 14.00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová • tel.: 
725 017 083
1.12. Malenovice zast. – Svat. Voda – 
Malenovice, 12 km, vede Láhnerová, vlak 
7.48
3.12. Valašské Klobouky – Mikulášský jar-
mak, 6 km, vede Lančová, vlak 6.28, KPČ
8.12. Tovačov – Kojetín, 11 km, vede Láh-
nerová, bus 7.45, aut. st. č. 11
8.12. Lipová – Turovice – Čechy, 10 km, 
vede Szabóová, bus 8.00, aut. st. č. 23
10.12. Křtiny – Jedovnice (jeskyně Výpus-
tek, + 4 km), 10 km, vede Šťávová, vlak 
7.37 RJ, KPČ, vedoucí z Brna
15.12. Čekyně – Lhotka – Brodek, 10 km, 
vede Peprnová, bus 9.00, aut. st. č. 13
17.12. Hutisko – Solanec – H. díly – Hra-
disko – Rožnov, 18 km, vede Sedláková, 
vlak 6.25, účast nahlásit vedoucí
22.12. Grymov – Kozlovice – Přerov, 
10 km, vede Szabóová, bus 8.35, aut. st. 
č. 20
29.12. Bystřice p.H. – Hostýn – Bystřice 
p.H.,  10 km, vede Válková, vlak 7.50
1.1.2023 Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 10 km, vede Válková, 9.00 sraz 
u sokolovny

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz • Tomáš Beránek • tel.: 
602 575 673
3.12. 32. Přerovský traverz, pěší trasa Pře-
rov – Kozlovice – Želátovice (občerstvení) 
– Přerov (restaurace Bečva) 12 km, po-
slední traverz přátel VHT spojený s promí-
táním z hor (Pyreneje), start u Sokolovny 
v Přerově v 9.30 hod, přihlášky do 30.11. 
17.12. Po stopách letecké bitvy nad Ha-
nou 17.12.1944, vycházka Rokytnice – 
Dluhonice – Přerov, odjezd 9.00 vlakem 
z Přerova
26.12. Švédské šance, pěší, start V-klub 
Přerov 8.00 – 10.00
31.12. 44. Silvestrovský běh, běh 7,5 km, 
start 10.00 loděnice Spartak Přerov

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.12. 10.00 Vstupenka do ráje   BS titulky 80,- 12+
01.12. 18.00 PSH Nekonečný příběh P 160,- 12+
01.12. 19.30 Když promluvila RP, titulky 160,- 15+
02.12. 17.30 Vánoční příběh 2D 160,- 12+
02.12. 19.30 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk, titulky 160,- 12+
03.12. 15.30 Princ Mamánek Bijásek 160,-/140,-
03.12. 17.30 Grand Prix 160,- 12+
03.12. 19.30 Jan Žižka 7.1 zvuk, dabing 160,- 15+
04.12. 10.00 Největší dar P, Bijásek 160,-/140,-
04.12. 15.30 Srdce dubu P, titulky 160,-
04.12. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 3D, dabing 180,- 12+
04.12. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
05.12. 19.00 Za vším hledej ženu 160,-
06.12. 19.00 Menu titulky 160,- 12+
07.12. 18.00 Grand Prix 160,- 12+
07.12. 20.00 Dežo Hoffmann - Fotograf Beatles P, ART, titulky 160,-
08.12. 10.00 Spolu BS, česky 80,-
08.12. 17.30 Vánoční příběh 160,- 12+
08.12. 20.00 Šílená noc RP, titulky 160,- 12+
09.12. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 3D, dabing 180,- 12+
09.12. 20.00 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk, titulky 160,- 12+
10.12. 15.30 Divnosvět P, Bijásek 160,-/140,-
10.12. 17.30 Šílená noc titulky 160,- 12+
10.12. 19.30 Menu titulky 160,- 12+
11.12. 15.30 Princ Mamánek Bijásek 160,-/140,-
11.12. 17.30 Jan Žižka 7.1 zvuk, dabing 160,- 12+
11.12. 20.00 Grand Prix 160,- 12+
12.12. 18.00 Snow film fest titulky 160,-

13.12. Soukromá akce

14.12. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 7.1 zvuk, dabing 160,- 12+
14.12. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
15.12. 10.00 Buko   BS 80,-
15.12. 17.00 Grand Prix 7.1 zvuk 160,- 12+
15.12. 19.00 Avatar: The Way of Water RP, 7.1 zvuk, titulky 160,-
16.12. 17.00 Za vším hledej ženu 160,-
16.12. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
17.12. 14:30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
17.12. 18.00 Srdce dubu titulky 160,-
17.12. 19.30 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk, dabing 160,- 12+

18.12. 14.30 Kocour v botách: Poslední přání  
PŘEDPREMIÉRA Bijásek, 7.1 zvuk, dabing 160,-/140,-

18.12. 16.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
18.12. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
19.12. 19.00 Šílená noc titulky 160,- 12+
20.12. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
21.12. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
21.12. 20.00 Hranice lásky česky 160,- 15+
22.12. 10.00 Jan Žižka BS, 7.1 zvuk, dabing 80,- 12+
22.12. 17.30 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk titulky 160,- 12+

22.12. 20.00 Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody RP, 7.1 zvuk, titulky 160,-

23.12. 15.00 Kocour v botách: Poslední přání 7.1 zvuk, dabing 160,-/140,-

23.12. 17.00 Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody 7.1 zvuk, titulky 160,-

23.12. 19.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
24.12. 10.00 Princezna zakletá v čase 2 Vánoce v kině 160,-/140,-

25.12. 15.30 Kocour v botách: Poslední přání Vánoce v kině, 7.1 zvuk, 
dabing 160,-/140,-

25.12. 17.30 Vánoční příběh 160,- 12+
25.12. 19.30 Šílená noc titulky 160,- 12+
26.12. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
27.12. 19.00 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk, dabing 160,- 12+
28.12. 17.30 Good Old Czechs P, česky 160,-
28.12. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, titulky 160,-
29.12. 10.00 Vánoční příběh BS 80,- 12+
29.12. 15.30 Divnosvět Vánoce v kině, česky 80,-

29.12. 17.30 Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody 7.1 zvuk, titulky 160,-

29.12. 20.00 Hranice lásky 160,- 15+
30.12. 15.30 Největší dar Vánoce v kině 160,-/140,-
30.12. 17.30 Grand Prix 160,- 12+

30.12. 19.30 Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody 7.1 zvuk, titulky 160,-

31.12. 10.00 Prohlídka krytu a jeho technického 
zázemí s živou osádkou 90,-

31.12. 15.00 Šoumen krokodýl Bijásek, dabing 80,-
31.12. 17.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS = Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub 

Sváteční otevírací doba: 
24.–26.12. – ZAVŘENO
27.– 30.12. otevřeno 8.00 – 17.00
31.12. – 2. 1. – ZAVŘENO
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 8.1.2023 Starožitné hodiny – výsta-
va starožitných hodin ze sbírky Muzea 
Komenského v Přerově, Galerie Konírna 
v Lipníku nad Bečvou, vstup zdarma
do 8.1.2023 Vánoce na zámku s med-
vědy - tradiční výstava betlému Bedřicha 
Zbořila, letos s plyšovými medvědy Svata-
vy Ryparové, 2. patro přerovského zám-
ku, vstupné 50/25 Kč, kapacitu výstavy si 
zejména v dopoledních hodinách ověřujte 
telefonicky: 581 250 531
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
• Vánoce na zámku. Kapacita programu 
se zdobením skleněných baněk je pro 
školy již plně obsazena. Nabízíme však 2. 
variantu: výroba svíček z voskových plátů 
(40 Kč/žák). Kapacitu a volné termíny si 
prosím ověřte telefonicky.
V případě zájmu volejte na tel. 581 250 
531 (pokladna muzea) nebo 724 947 541 
(muzejní pedagožka, po–pá). Další infor-
mace najdete na: https://prerovmuzeum.
cz/pro-skoly
Akce pro veřejnost:
10.–11.12. Malování skleněných baněk 
– výtvarný workshop pro celou rodinu – 
malování baněk od výrobního družstva 
Slezská tvorba, sobota i neděle 9.00 - 
16.30, Horní náměstí 1, Přerov. Vstupné 
65 Kč/osoba, pouze do vyprodání zásob, 
kapacita dílny je omezena! Doporučuje-
me rezervaci na tel.: 581 250 531
14.12. Tvoříme v muzeu – vánoční balení 
dárků – výtvarný workshop na vánoční 
téma nejen pro dospělé, výroba originál-
ních obalů na vánoční dárky v podobě pa-
pírové tašky nebo balicího papíru, 15.00 
– 17.00 v prostoru Vševědárny v přerov-
ském zámku, materiál bude připraven na 
místě, vstupné 20 Kč
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz nebo www.
prerovmuzeum.cz 
ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin
Akce pro veřejnost:
15.12. Hvězda betlémská – přednáška as-
tronoma Karla Trutnovského o tom, kde 
se vzala vánoční hvězda. Od 17 hodin 
v Korvínském domě, Horní náměstí 31 
v Přerově, vstupné 10 Kč
18.12. Vánoční strom pro ptactvo – při-
neste ptákům něco do krmítka a pot-
kejte přátele, svařené víno pro dospělé 
a sladkosti pro děti, 15.00 – 17.00 u kr-

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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mítka vedle hudebního altánu v parku 
Michalov
21.12. Svátek světla – oslava světla při 
zimním slunovratu, přineste si lodičky ze 
skořápek ořechů a pusťte je po řece, od 
17 hodin, sraz na molu u loděnice
Od 24.12. do 1.1.2023 ZAVŘENO
Ekoporadna    
pondělí až pátek  
9.00 – 15.00 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v prosinci: 
V prosinci je Hrad Helfštýn veřejnosti uza-
vřen. 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/

SVČ ATLAS A BIOS
www.svcatlas-bios.cz
2.12. vystoupení dětí na nám. TGM
5. – 9.12. Vánoční salon na Atlase, den-
ně od 8.30 – 11.30 a o13.00 – 17.00, 
v pátek jen dopoledne, skupiny přihlásit 
předem!
6. a 13.12. kvalifikační kola ekologické 
soutěže Naší přírodou pro přihlášené škol-
ní kolektivy – BIOS
11.12. vystoupení dětí z Taneční školy AT-
LAS a oddělení kultury na Horním náměstí 
12. – 15.12. Vánoční výstava – 1. patro 
malého sálu Městského domu, denně 
o9.30 – 17.30 a ve čtvrtek do 15.30
do 31. 1.  v BIOS korespondenční soutěž 
pro děti do 15 let Namaluj přírodu – téma 
„Zvířata v noci a za soumraku“

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
4.12., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou Harmony
5.12., 16.00 Mikulášské tvoření s kreslí-
řem Lubomírem Dostálem – salonek re-
staurace Městského domu
7.12., 19.30 Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers nacházejí POKLAD NA STŘÍBR-
NÉM PLÁTNĚ 
12. – 15.12., 9.30 – 17.30, čt. jen do 
15.30 hodin – Vánoční salon – malý sál 
Městského domu, pořádáno ve spoluprá-
ci se SVČ Atlas a Bios
12.12., 19.30 Zbigniew Czendlik a Marek 
Orko Vácha: Beseda Nevyžádané rady –
oblíbená talkshow. Jeden o sobě tvrdí, že 
je plachý introvert, druhý, že je rozkošný 
rebel. Ani jeden z nich však nevynechá 
příležitost vyjet mezi lidi a podělit se 
s nimi o své životní zkušenosti.
13.12, 17.00 Malá mořská víla – taneční 
divadlo Moravské školy tance
14.12., 19.00 Koncert z cyklu Setkání 
žánrů – adventní koncert: Hudba králov-
ských dvorů (Richard Závada – theorba, 
Jakub Michl – viola da gamba)
Duo oblíbených barokních nástrojů, které 
nesměly chybět na žádném královském 
dvoře a jejichž souzvuk byl neodmysli-
telnou součástí zámeckých komnat, in-
terpretuje díla barokních skladatelů, jako 
jsou Robert de Visée, Archangelo Corelli, 
Francois Couperin a další.

18.12., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou MILI
22.12., 19.00  Vánoce s Vocantes – tra-
diční vánoční koncert přerovského pěvec-
kého sboru a jeho hostů
25.12., 20.00 Rockové vánoční setkání 
– Forum, Penzistor a Kameron za jediný 
večer. Hned tři oblíbené kapely přerovské 
rockové scény nabídne Rockové vánoční 
setkání v neděli na první svátek vánoční.
30.12., 20.00 Silvestr nanečisto – s kape-
lami Re-Vox a Šediváci

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL PŘEROV
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Začátek představení ve 14.00 a 16.00
4., 11. a 16.12. Broučci (režie: Marie Veř-
miřovská)

DOBROTRH
Evangelický kostel, Č. Drahlovského 1 
(vchod ze strany parkoviště)
Výborné nakupování, domácí produkty, 
ručně tvořené originální výrobky, horké 
nápoje, něco na zub.
Je možné se do prodeje Dobrotrhu zapo-
jit něčím domácím, ručně vyrobeným (do 
soboty 3.12.). Výtěžek podpoří mobilní 
hospic STROM ŽIVOTA.
Akce se uskuteční ve dnech: neděle 4.12.  
11.00 – 12.00, 14.00 – 18.00, středa 
15.12. 16.00 – 19.30, neděle 11.12. 
11.00 – 12.00, 14.00 – 18.00, neděle 
18.12. 11.00 – 12.00, 14.00 – 18.00

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
4.12. Bleší trhy
11.12. Setkání chovatelů

KONCERTY SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO 
SBORU VOKÁL

16.12. 18.00 Beňov
16.12. 19.15 Dobrčice
18.12. 18.30 Přerov, nám. TGM 
19.12. 18.00 Dluhonice
26.12. 16.00  Přerov, kostel sv. Vavřince

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 1.12.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 5.12. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.30 Co si vyprávějí svíčky na adventním 
věnci – Martina Krejčířová
Čtvrtek 8.12. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 12.12. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi 
9.45 Řídí naše nálady, paměť i kondici, 
štítná žláza – Olga Župková
Středa 14.12.
Výlet do Muzea Eskymo Welzla v Zábře-
hu. Sraz na vlakovém nádraží v 7.45, 
odjezd vlakem (Leo Express) v 7.56, 
předpokládaný návrat v 15 hodin. Je po-
třeba se předem nahlásit do 5.12. na tel.  
777 729 521.
Čtvrtek 15.12. 
8.15 smovey kruhy
Pondělí 19.12. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi

9.30 Vánoční příběhy a vyprávění – Mar-
tina Krejčířová
PC kurz pro začátečníky – 7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, začátek 12.12., 
cena 450 Kč, Centrum SONUS, Palacké-
ho 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel.:  
777 729 521

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1.12. Prodej kuchařky Sladce, slaně, bou-
belatě s autogramiádou Martiny Kynstle-
rové, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 17.00
5. – 9.12. Prodej vyřazených knih a časo-
pisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě středy) 8.00 
-17.00
6.12. Virtuální Univerzita třetího věku 
– videopřednášky pro studující seniory, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, 10.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00 (jen 
pro přihlášené)
Akce pro děti:
1., 8., 15., 22. a 29.12.  X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 12.00 - 17.00
3.12. Sobotní odpolední program s flo-
ristkou Kristýnou Janáčkovou (výroba 
vánočních stromků), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, 14.00 - 17.00 
17.12. Sobotní odpolední program pro 
dětské čtenáře, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, 14.00 - 17.00 
Akce v místních částech
1. – 22.12. Tvořivé dílny – girlanda ze sně-
huláků, Lýsky, v provozní době knihovny
1. – 22.12. Tvořivé dílny – girlanda ze 
sněhuláků, Čekyně, v provozní době 
knihovny
1. – 22.12. Tvořivé dílny – vánoční de-
korace a přáníčka, Kozlovice, v provozní 
době knihovny
1. – 22.12. Tvořivé dílny – vánoční zvon-
kohra a jmenovky na dárky, Újezdec, 
v provozní době knihovny
1. – 22.12. Tvořivé dílny – vánoční ozdo-
by, Dluhonice, v provozní době knihovny
1. – 31.12. Výstava paličkovaných výrob-
ků Františky Machalové, Vinary, v provoz-
ní době knihovny
5. – 19.12. Tvořivé dílny – vánoční ozdo-
by, Lověšice, v provozní době knihovny
8.12. Tvořivá dílna – vánoční dekorace, 
Žeravice, 15.30 - 17.30
8.12. Tvořivá dílna – svícen, Henčlov, 
16.00 - 18.00
8. – 22.12. Výstava betlémů - Čekyně, 
v provozní době knihovny
22.12. Tvořivá dílna – ozdoby na strome-
ček a výroba anděla, Vinary, 17.00 - 18.00 

PŘEDVÁNOČNÍ JAZZOVÝ VEČER
V pátek 2. prosince od 19.30 hodin pořá-
dá Kulturní spolek Academic předvánoč-
ní jazzový večer v Klubu Teplo. Vystoupí 
Academic Jazz Band v omlazené podobě 
a jako host zpěvačka Helena Soklová. 
Celým koncertem provede Jaroslav Ce-
didla. Vstupenky jsou k zakoupení v MIC 
Přerov v předprodeji nebo na místě. Usly-
šíte skladby velikánů jako Duke Elling-
ton, Spencer Williams, Louis Armstrong, 
Jaroslav Ježek atd. v náročných aranžmá 

šitých na míru přímo jednotlivým sólistům 
souboru.

GALERIE ESO

Kratochvílova 22
V prosinci budou v galerii vystaveny nové 
obrazy Sergeje Kuliny. Ten se narodil v Es-
tonsku, díky povolání otce se rodina často 
stěhovala a autor mohl poznat mnoho 
zajímavých míst. V centru jeho tvůrčího 
zájmu je člověk. Tématy jsou mezilidské 
vztahy a vztah člověka k sobě samému, 
který je vyjádřen pohybem, nejčastěji ale 
výrazem očí a tváře. Kromě Kulinovy nej-
novější tvorby je v prosinci v galerii k vi-
dění nová kolekce obrazů Jiřího Vidláka. 
Tento brněnský autor maluje humorná 
díla, která tvoří pro všechny, kteří chtějí 
z obrazu načerpat radost a chuť do ži-
vota, zapomenout na starosti všedních 
dní a hlavně vidět humor ve všem kolem 
sebe. Ve svých obrazech nenuceně před-
stavuje veselé příběhy a úsměvné situace, 
ve kterých se každý pozná.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ

Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Včely jako vášeň – výstava ke 120. výro-
čí založení přerovského včelařského spol-
ku. Vernisáž proběhne 8.12. v 17 hodin.
Staré dřevo nerezaví – Nahlédnutí do 
výtvarných aktivit a vyjádření přerovského 
rodáka, malíře Tomáše Saavedry Komín-
ka. Návštěvníci výstavy tak uvidí nejen 
autorovy malby, ale také grafiky, ilustrace 
a dřevěné plastiky. 

VÁNOCE V PŘEROVĚ 
více o programu na náměstí TGM a Hor-
ním náměstí na str. 5

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Foukaný třpyt
Od 27. listopadu budou k vidění originální 
baňky mnoha tvarů a velikostí umělecké-
ho družstva Irisa Vsetín. Prodejní výstava 
bude zahájena o první adventní neděli 
v 17 hodin společně s rozsvěcením betlé-
mu v zámeckém nádvoří galerie a s před-
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stavením letošní novinky přerovských Vá-
noc – obřím kovaným adventním věncem. 
Areál nasvětlen pro noční podívanou, 
zpřístupněn i na Štědrý den a o vánočních 
svátcích denně od 10 do 20 hodin.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Nám. TGM 16
Prodejní výstava uměleckých výrobků 
 klientů denního stacionáře Spolusetkává-
ní Přerov, pondělí 28. 11. až pátek 2. 12., 
vždy od 10 – 17 hodin.
Betlémy – výstava betlémů přerovského sbě-
ratele Stanislava Dostála, 27. 11. – 31. 12.

KAFE OD HOLKY

Mostní 13
Andělé a víly kolem nás
Tu pravou vánoční atmosféru vykouzlí 
veselé ilustrace přerovské výtvarnice 

Dagmar Mráčkové. Na prodejní výstavě 
bude představena autorčina vlastní za-
jímavá technika – kombinace akvarelu 
a malby na hedvábí. Veselé reproduk-
ce v podobě pestrobarevných obrázků 
a přáníček jsou součástí společného 
projektu s dcerou architektkou Van-
dou Jedličkovou s názvem „Recept na 
domov“. Ta ladí grafickou a technickou 
stránku projektu a díky jejímu webu 
www.receptnadomov.cz dává ilustra-
cím další rozměr ve formě didaktických 
pomůcek, co vnáší pohodu do mnoha 
českých rodin a domovů. Matka s dce-

rou jsou obě tvůrkyně tělem i duší, které 
žijí svou prací a tvoří originální českou 
značku s výrobky, co mají šmrnc a záro-
veň zahřejí u srdce. 

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV 
Aktuální přehled koupání veřejnosti v pla-
veckém areálu Přerov a bruslení veřejnosti 
na zimním stadionu Přerov naleznou zá-
jemci na: https://sportoviste-prerov.cz/.

Změny v konání mohou být z důvodu  
aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

Svítící lodičky ozáří Bečvu
Na den zimního slunovratu, v úterý 
21. prosince, chystá Základní umělecká 
škola Bedřicha Kozánka a Ornitologická 
stanice Muzea Komenského v Přerově 
tradiční Svátek světla. „U konce advent-
ní doby, kdy prodlužující se noc převládá 
stále více nad dnem, se vláda tmy zlomí 
a tímto dnem se k nám začíná světlo vra-
cet. Jsme blízko ke světlu přicházejícímu 
obrazně s narozením Spasitele o Váno-
cích, a i ve skutečnosti se dlouhé tmavé 
dny začnou zkracovat,“ vysvětlila muzejní 

pedagožka Jana Syryčanská. Všichni, kte-
ří si chtějí odnést krásný zážitek ze spo-
lečného osvětlení řeky Bečvy, si mohou 
doma vyrobit lodičku ze skořápky ořechu 
a donést ji v 17 hodin k molu u loděnice, 
odkud se budou postupně vypouštět. 
„Nad řekou se budou krásně nést i tóny 
vánočních písniček, které přijdou zahrát 
hudebníci z přerovské lidušky. Chybět 
nebude ani vánočně nasvícené auto dob-
rovolných hasičů, dohlížejících na bezpeč-
nost,“ uzavřela Syryčanská.  (red)

Rockové vánoční setkání  
nabídne Měšťák na Boží hod 
Forum, Penzistor a Kameron během 
jediného večera. Hned tři oblíbené ka-
pely přerovské rockové scény nabídne 
Rockové vánoční setkání na první svá-
tek vánoční s datem 25. prosince. Od 
20 hodin se ve velkém sále Městského 
domu v Přerově vystřídají na podiu le-
gendy i vycházející hvězdy. 
Bigbít hned po Štědrém dnu rozezníval 
Městský dům v osmdesátkách a devade-

sátkách s železnou pravidelností. „Roc-
kový nářez býval tradiční zavedenou akcí 
o Vánocích v Měšťáku. Sál vždycky pras-
kal ve švech, takže doufáme, že ani po 
letech tomu nebude jinak,“ řekl mana-
žer kultury Městského domu Pavel On-
drůj. Zájemci si mohou koupit vstupenky 
v předprodeji v Městském informačním 
centru za 200 korun, na místě budou 
k dostání za 250 korun. (red)

Masky, přípitek i květiny pro Venclovského. Na Bečvu se 
po dvouleté pauze opět vrací silvestrovská show otužilců 
Tradiční otužilecká show se uskuteční v so-
botu 31. prosince ve 14 hodin u Sokolovny. 
„Konečně po dvou letech se zhruba třicít-
ka zimních plavců ponoří do chladné vody 
řeky Bečvy – a samozřejmě opět v mas-
kách. V minulosti si v ní už zaplavali vodníci, 
Ferda Mravenec i Kleopatra. Uvidíme, jakou 
teplotu bude mít voda letos. Akce se koná 
za každého počasí. Když bude mrznout, led 
si předem vysekáme,“ uvedla předsedkyně 
oddílu zimního dálkového plavání TJ Spar-

tak Přerov Kamila Svobodová. Jak prozradi-
la, nebude chybět ani obligátní šampaňské 
a kytička k uctění památky nejznámějšího 
přerovského zimního plavce Františka Ven-
clovského. „Tu jsme u jeho pamětní desky 
pokládali i v předchozích dvou letech, kdy 
se show kvůli covidu uskutečnit nemohla,“ 
podotkla Svobodová.
Zimní plavecká show už tradičně poslední 
den v roce přiláká tisíce diváků, kteří po-
stávají na břehu řeky Bečvy i na mostech. 

„Přerované se zvednou ze židle a společně 
se jdou rozloučit se starým rokem.  Akce má 
vždy krásnou atmosféru. Poprvé jsem ji mo-
deroval v roce 2001, když jsme odhalovali 
pamětní desku nejznámějšímu přemožiteli 
kanálu La Manche Františku Venclovskému. 
V roce 2019, před covidovou pauzou, jsme 
pořádali jubilejní padesátý ročník,“ připo-
mněl moderátor akce Bohuslav Přidal. 
Silvestrovského ponoru se mohou kromě 
organizovaných zimních plavců zúčastnit 

i lidé, kteří během covidových let propadli 
otužování a jsou na pobyt ve studené vodě 
navyklí. 
„Samozřejmě by měli ale brát ohled na 
svůj zdravotní stav. Určitě není rozumné 
dát si na náměstí pár punčů, pak se ne-
chat přáteli vyhecovat a skočit ze břehu do 
ledové vody, což se nám v minulosti už sta-
lo. Pokud bude mrznout, může mít voda 
jeden stupeň, a to je pro tělo už velká zá-
těž,“ varovala nadšence Svobodová.  (red)

Sušené mléko, salámy, pamlsky. I zvířata čekají na Ježíška
Vánoční svátky otevírají lidem srdce i peněženky. Nadílky se tak dočkají zvířata v útulku. Střední zemědělská škola zase láká na tradiční vánoční krmení.  

Dvacítka psů a na čtyřicet koček čeká 
v přerovském útulku na nové majitele. 
Udělat radost jim ale mohou i lidé, kteří 
už nějakého chlupáče doma mají nebo 
si zvíře z nějakého důvodu pořídit ne-
mohou či nechtějí. „Každoročně na na-
šich webových stránkách zveřejňujeme 
seznam pro Ježíška od kočiček i pejsků. 
Kočky ocení zejména kvalitní kapsičky, 
konzervy či granule určené pro kastro-
vané kočky nebo koťata, přidat mohou 

také stelivo. Hodit se bude určitě i suše-
né mléko pro koťata, pasta na podporu 
trávení nebo třeba lososový olej,“ vyjme-
novala vedoucí útulku Gabriela Navráti-
lová. 
Psi podle ní uvítají také kvalitní granule 
nejlépe v menším balení, kapsičky, kon-
zervy nebo psí salámy s vyšším obsahem 
masa. „Pomohou také pamlsky na vý-
cvik a zabavení, antiparazitní přípravky. 
Určitě prosím všechny dárce, aby pro 

zvířátka v útulku krmivo kupovali ra-
ději ve specializovaných prodejnách. Ty 
garantují, že bude obsahovat potřebné 
živiny a vitamíny,“ zdůraznila vedoucí 
útulku. Radost zvířátkům udělají i různé 
hračky. 
Obyvatele útulku mohou lidé přijít ob-
darovat přímo na Štědrý den, a to ráno 
od osmi do deseti hodin. Schůzku je ale 
vždy lepší domluvit telefonicky na čísle 
602 541 060.

Za zvířátky i do zemědělky
Stovky lidí na Štědrý den míří i do areálu Střed-
ní školy zemědělské. Tradiční vánoční krmení 
koní se uskuteční i letos ve školní farmě od 
9 do 11.30 hodin. „K vidění bude i slámový 
betlém. Kromě koní si návštěvníci můžou pro-
jít i školní farmu, kde uvidí různé druhy zvířat, 
jako jsou slepice, husy, kačeny, kozy, ovce, 
pštrosi a lamy alpaky. Jako pamlsky naše zví-
řata uvítají jablíčka a mrkev,“ uvedla vedoucí 
školní farmy Lucie Běhalová.  (red)
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Vstupenky nebo poukaz pod stromeček. V Měšťáku startuje předprodej
Předprodej vstupenek na pořady zimní a jarní sezony 2023 zahajuje Městský dům ve středu 7. prosince.  „Pro ty, co si lámou hlavu s tím, co darovat 
pod stromeček, nebo se nemohou rozhodnout o konkrétním výběru koncertu či divadla, nabízíme také možnost koupě volného poukazu v dárkové 
vánoční obálce,“ informuje manažer kultury Městského domu Pavel Ondrůj. Městské informační centrum nabízí dárkové poukázky v hodnotě 200, 
400 nebo 600 korun, kterými mohou lidé obdarovat své nejbližší. Ti je pak mohou uplatnit zakoupení vstupenek na kterýkoliv program v Městském 
domě v sezoně 2023. A s jakou nabídkou Městský dům přichází?

Leden
Sezonu „zima a jaro 2023“ největší kultur-
ní stánek v Přerově zahájí v úterý 3. ledna 
Slavnostním novoročním koncertem Mo-
ravského klavírního tria a operních hostů. 
„Tradičně také potěšíme Přerovany Mo-
ravskou filharmonií Olomouc s jejich roc-
kovým projektem Symphonic Rock Show. 
Rockové hity legendárních kapel si mohou 
přijít poslechnout v neděli 22. ledna,“ zve 
Ondrůj. 

Únor
Měsíc únor startuje v Měšťáku oblíbeným 
formátem, a sice divadelní komedií. „Pro 
příznivce divadla tu máme 21. února před-
stavení Fantastická žena kanadského auto-
ra Norma Fostera. Současná komedie, jejíž 
zápletka se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální partnerka, rozvíjí 
příběh dvou kamarádů ve středním věku, 
jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná 
seznamka a doslova fantastická žena,“ 
láká na příslib dobré zábavy Pavel Ondrůj.  
Na jevišti budou zářit v některé z alternací 

Patricie Pagáčová/Diana Nečásek Šoltýso-
vá, Václav Krátký/Ondřej Volejník a Adrian 
Jastraban/Jarmil Škvrna.  

Březen
Březen bude nabitý akcemi, na své si 
přijdou milovníci humoru, dobré muziky 
i tance. Ve čtvrtek 9. března do Přerova 

zavítá bluegrassová legenda Poutníci. 
O dva dny později v sobotu 11. března 
je na programu Přerovský ples, pořádaný 
městem. Moderovat jej bude Eva De-
castelo, hostem večera bude slovenská 
zpěvačka Kristína a imitátor Jan Mlčoch. 
Příznivce folkrocku potěší společný kon-
cert Vlasty Redla a kapely AG Flek. „To 

jsou dvě hudební legendy, jejichž cesty se 
kdysi spojily a pak zase rozdělily. Nicméně 
z jejich spolupráce vzešla spousta hitů, na 
něž se nezapomnělo, a tak se rozhodly 
vyrazit na společné turné,“ vysvětlil Ond-
růj. Závěr března se ponese v duchu skvě-
lého humoru ve čtvrtek 23. března dorazí 
se svou Minipárty Karel Šíp.

Duben
V dobře zapamatovatelném termínu s da-
tem 4. 4. vystřihne Divadlo Járy Cimrmana 
legendární hru Posel z Liptákova. „Sezo-
nu uzavře excelentní Simona Stašová 8. 
května ve hře Filumena Marturano, která 
pojednává s dojetím a komikou o typickém 
manželství po italsku,“ zve návštěvníky Pa-
vel Ondrůj. V hlavní roli slavné tragikome-
die se vedle Simony Stašové objeví i Svato-
pluk Skopal. 
Vstupenky na všechny akce jsou k do-
stání v Městském informačním centru 
na nám TGM v Přerově, více informací 
zájemci naleznou na webových stránkách   
www.mdprerov.cz. (red)

Ondřej Havelka zaswinguje na téma Pokladu na stříbrném plátně

Od okamžiku, kdy se zrodil zvukový film, 
nadšené publikum dychtilo nejen po mlu-
veném slovu, ale hlavně po hudbě a zpěvu. 
Především hudební komedie a první filmové 
muzikály byly tehdy ve velké oblibě. Poklad 
na stříbrném plátně budou ve středu 7. pro-
since od 19.30 hodin v Městském domě 
objevovat i slavní Melody Makers ještě slav-
nějšího Ondřeje Havelky. „Vlastně v žádném 
filmu nesměla chybět aspoň jedna písnička. 
Proto se Melody Makers rozhodli sestavit 
nový koncertní program z nejhezčích pís-
ňových pokladů, které zazněly na filmovém 
plátně ve třicátých a čtyřicátých letech,“ 
zve na koncert manažer kultury Městského 
domu Pavel Ondrůj. Společný zážitek inter-
pretů i posluchačů má být umocněn tím, že si 
jistě v mnoha případech budou při poslechu 
vybavovat konkrétní scény, v nichž je obvykle 
zamilovaní hrdinové pěli. „A tak zazní nejen 
sladké i žhavé kusy americké provenience, 
ale i mnohé nesmrtelné písně z nestárnou-
cích komedií s Oldřichem Novým, Hugo Haa-
sem, Adinou Mandlovou a dalšími hvězdami 
českého filmu,“ doplnil Ondrůj. Vstupenky 
jsou k dostání v předprodeji v Městském in-
formačním centru na nám TGM v Přerově za 
450, 420 a 350 korun.  (red)

Na Moravskou filharmonii Olomouc a její rockový projekt Symphonic Rock Show se 
Přerované mohou těšit v neděli 22. ledna.  Foto: Michal Sýkora

Ondřej Havelka spolu s Melody Makers vystoupí v Měšťáku ve středu 7. prosince. 
 Foto: Michal Sýkora

V Pasáži oslaví 
včelaři výročí
Včely jako vášeň – takový je název 
nové výstavy, kterou od 8. prosince 
připravuje Výstavní síň Pasáž. 
„Včelaři jsou lidé postižení vášní, ro-
dově anebo osudově jim bylo dáno 
věnovat část svého života včelám. 
Na Přerovsku si chovatelé včel zalo-
žili svůj spolek už v roce 1902,“ při-
pomněla vedoucí výstavní síně Marta 
Jandová. Expozice návštěvníkům 
představí momenty z historie pře-
rovského včelaření, poučí je o fasci-
nujícím životě včel a ukáže posun ve 
včelařském oboru. 
„Lidé se seznámí třeba s vybave-
ním včelaře, nakouknou dovnitř úlu 
a prohlédnou si jeho různé typy. Po-
znají druhy medu podle barvy, naučí 
se i včelařské názvosloví. Výstava 
provoní adventní čas a naladí nás na 
Vánoce,“ podotkla Jandová. Výstava 
začíná vernisáží 8. prosince v 17 ho-
din a k vidění bude až do 27. ledna 
příštího roku.  (red)


