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Poklidná atmosféra vánočního podvečeru na náměstí TGM v roce 2005 foto Miloslav Flašar
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Každoročně zajišťují pracovníci technických služeb vánoční
výzdobu ve městě i jeho místních částech. Letos začali

s umisťováním prvních vánočních ozdob ve srovnání
s několika předešlými roky později, v prvních

listopadových dnech. Přesto díky téměř letnímu počasí 
se na tvářích kolemjdoucích objevoval úsměv.

pokračování na straně 2 �

Děti už s jistotou očekávají, že pracovníci Střediska
volného času ATLAS a BIOS připraví pro jejich poba-
vení na slavnostní vánoční dny zajímavý program.
Vánoční salon od 1. do 5. prosince

„Prostory ATLASU stejně jako každý rok zaplní tra-
diční výstava s tématikou nejkrásnějších svátků v ro-
ce. Setkáváme se s velkým zájmem ze strany škol i ve-
řejnosti. Děti si u nás mohou vlastnoručně nazdobit
svůj perníček nebo vyrobit vánoční přáníčko,“ pro-
zradila ředitelka střediska Blanka Mašková. Odpoled-
ne pak návštěvníci zhlédnou ukázky tradičních řeme-
sel. Salon bude otevřen denně od 8.30 do 11.30 a od-
poledne od 13 do 17 hodin, v pátek jen dopoledne.
Mikulášské Čertoviny 4. prosince

„V podvečer se suterén přerovského Střediska vol-
ného času ATLAS a BIOS promění v kouzelnou stez-
ku odvahy. Na odvážné účastníky pátého ročníku ak-
ce Čertoviny zde budou čekat ďábelsky vyhlížející stu-
denti Střední pedagogické školy a spousta zajímavých
netradičních úkolů. Nebude chybět prohlídka chovů
exotických živočichů, tradiční vánoční zvyky a vyrá-
bění figurek čerta, Mikuláše nebo anděla. Na závěr je
připravena sladká mikulášská nadílka,“ popsala Blan-
ka Mašková. Šaf

Středisko volného času ATLAS a BIOS ožije vánočními tradicemi
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Vánoční strom zdobí
800 žárovek a 45 balíčků

„Aby se vánoční výzdoba, instalace vá-
nočního osvětlení a rozsvícení slavnost-
ního vánočního stromu stihla do první
adventní neděle, musíme s přípravami
začít již dříve. Příprava má totiž několik
etap. Už v říjnu jsme v deštivých dnech
zahájili opravy vánočních ozdob. Ty
spočívají v kontrole žárovek, elektric-
kých kabelů, světelných hadů a dalším.
Letos jsme vzhledem k termínu slav-
nostního zahájení vánočních oslav, kte-
rý připadne na první adventní neděli 30.
listopadu, zahájili montáž vánočních
ozdob prvním listopadovým dnem. Na
500 kusů vánočních ozdob prošlo ruka-
ma našich pracovníků, než byla dokon-
čena výzdoba nejen ulic a vybraných ná-
městí Přerova a přilehlých obcí, ale
i zdobení několika vánočních stromů,“
vysvětlil Ing. František Simon, ředitel
Technických služeb města Přerova. 

„Vánoční strom, který zdobí náměstí
T. G. Masaryka, jsme dovezli již tradičně
z Potštátska. Nainstalovali jsme na něj
800 žárovek a 45 světelných balíčků,“ při-
blížil František Simon a dodal, že v příš-
tím roce by chtěli provést částečnou ob-
měnu vánočních ozdob a případně roz-
šířit okruh zdobených prostor zakoupe-
ním nových vánočních výzdob.

Vánoční ozdoby se zkušebně rozsvítily
už 27. listopadu. Důvodem bylo i od-
zkoušení funkčnosti a odstranění případ-
ných poruch při rozvozu a instalaci. Pře-
rované se těší na slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu na náměstí T. G. Masa-
ryka. Obdivovat tuto podívanou můžete
30. listopadu v 17 hodin za přítomnosti
primátora města a dalších hostů.

Pestrý program na náměstí
TGM

„Od Mikuláše po Silvestra – zábava,
nákupy a občerstvení, to je slogan, který

provází občany našeho města již od ro-
ku 1999. A tak tomu bude i letos, kdy se
budeme již od 30. listopadu scházet na
náměstí T. G. Masaryka. Právě v neděli
budou zahájeny Mikulášské trhy, slav-
nostně se rozsvítí vánoční strom a na
pátek 5. prosince je připravena od
16.30 hodin již tradiční mikulášská na-
dílka s příjezdem samotného Mikuláše.
K tomu určitě patří prodejní karty v ce-
ně 150 korun, které opravňují jejich ma-
jitele k vyzvednutí balíčku s nadílkou. Je-
jich prodej byl zahájený již 24. listopadu
v Městském informačním a turistickém
centru se sídlem v pasáži. Ani letos ne-
bude chybět na náměstí TGM vánoční
kamion Coca Coly, který ve čtvrtek
4. prosince „přiveze“ do města spoustu
zábavy a atrakcí pro návštěvníky všech
věkových kategorií,“ informoval Rudolf
Neuls, ředitel Služeb města Přerova.

„Prodejci ve stáncích budou už od ne-
děle 30. listopadu nabízet vánoční zbo-
ží. Kulturně laděné Vánoční hvězdičky
přispějí k pohodě svátků až do Štědré-
ho dne a jejich zakončení by se nemělo
obejít bez koncertu Pavla Nováka, na
kterého se určitě mimořádně těšíme,“
pokračoval Rudolf Neuls.

„Mikulášskou nadílku připravily i le-
tos děti z Mateřské a Základní školy Ma-
teřídouška v Předmostí. Jejich partne-
rem je taneční škola HIT a SVČ Atlas.
Hvězdičky zahajují v pondělí 15. prosin-
ce, ve všední dny je začátek programu
stanovený na 16. hodinu. Koncert Mo-
ravské veselky je připravený na neděli
21. prosince a začne již v 10.30 hodin. Na
vánočním koncertu se letos v Přerově
představí populární Boršičanka Antoní-
na Koníčka. Tradičními rituály našeho
města na závěr nejkrásnějších svátků
v roce bude silvestrovské koupání
v Bečvě a vítání Nového roku na ná-
městí TGM,“ poskytl aktuální informa-
ce Rudolf Neuls a dodal, že samozřejmě
poslední den v roce nebude chybět
o půlnoci slavnostní ohňostroj. Šaf

� pokračování ze strany 1

Pořadatelem je město Přerov ve spolupráci se SVČ ATLAS a BIOS
18.–21. 12. od 9.30 do 17.30 hodin v malém sále Městského domu
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Město je vánočně naladěno

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

Vánoční dárek? Už léta si vánoční dár-
ky nespojuji se šustěním papíru a barev-
ného celofánu. Daleko důležitější je pro
mne v této uspěchané době pocit, že se
o Vánocích sejdeme celá rodina, navště-
vujeme se navzájem, povídáme si a má-
me na sebe více času. Společně se kou-
káme na televizi, společně chodíme na
bazén nebo bruslit, zkrátka užíváme si
klid a odpočinek. Za největší dar ovšem
považuji zdraví. Dřív mi to připadalo té-
měř jako fráze, ale jak léta běží, setkávám
se u svých blízkých a koneckonců i u se-
be se zdravotními problémy. A to potom
člověk tyto věci chápe úplně jinak. 

S tím souvisí také mé velké letošní přá-
ní – abychom do vánoční atmosféry opět
vstoupili s písničkami Pavla Nováka. Vě-
řím, že mu zdravotní stav dovolí zazpí-
vat na Štědrý den všem svým fanouš-
kům. A věřím, že setkání s námi – Přero-
vany, kteří milujeme jeho písně, bude
pro něj zase povzbuzením do boje s ne-
mocí, která jej už roky pronásleduje. 

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek 
primátora

Největší radost na Vánoce mám z poci-
tu klidu a odpočinku v příjemné vánoč-
ní atmosféře v kruhu svých nejbližších.
Jsou to chvíle, kdy se sejde celá rodina
pohromadě, což se mi v průběhu roku
téměř nikdy jindy nepodaří. Vánoční at-
mosféru a tradice vnímám od dětství, dí-
ky svým rodičům, velice silně a citově
a to se snažím přenést na své děti. Při
rozdávání dárků mě potěší více než vlast-
ní dárky, radost mých nejbližších.

Mgr. Elena 
Grambličková
náměstkyně 
primátora

Svůj dárek na několik let dopředu jsem
si vybrala o loňských Vánocích. Na Štěd-
rý den jsme se vypravili do útulku pro
opuštěná zvířata a poskytli domov psí-

kovi nejasné rasy a věku. Vybrat si z de-
sítek doufajících očí byl úkol nad očeká-
vání těžký, vyžadující silnou náturu a ry-
chlé rozhodování. Dáreček se vyvedl,
i když přerostl původní očekávání. 

Jinak si k nejkrásnějším svátkům v ro-
ce přeji mít u stromečku pohromadě ce-
lou rodinu, ale je to čím dál těžší a letos
asi nesplnitelné. Hlavně, že o sobě bu-
deme vědět a každý z nás si vychutná vá-
noční atmosféru v poklidu a v přiměře-
ném zdraví.

A totéž přeji všem čtenářům Přerov-
ských listů.

Mgr. Šárka 
Krákorová-
-Pajůrková
náměstkyně
primátora

Dárkem pro mne bude samotný fakt,
že se mi podaří strávit vánoční svátky
s celou rodinou. Během roku mám totiž
mnoho pracovních povinností a času na
své nejbližší velmi málo. Přála bych si,
aby má těžce nemocná babička necítila
bolest a mohla se společně s námi těšit
z vánočních svátků, ze stromečku, dár-
ků i z voňavého cukroví. Jinak mě potě-
ší každý dárek, který naleznu pod stro-
mečkem. Dárky nehodnotím podle je-
jich ceny – ani podle toho, zda věnova-
nou věc potřebuji. Potěší mě už tím, že
tam jsou. 

Ing. Jiří Bakalík
tajemník

Tak v mém soukromém životě to není
úplně ta nejjednodušší otázka, neboť
každoročně mám největší radost a hez-
ký pocit z radosti svých nejbližších, kteří
se mnou sdílí onu neopakovatelnou kou-
zelnou atmosféru rozsvíceného vánoč-
ního stromku. Ale určitě mě potěší něja-
ký přírůstek do mé knihovny nebo rozší-
ření mého zahrádkářského vybavení.

V mé práci by bezesporu hodně dob-
rou zprávou, a tím i hezkým dárkem pod
pomyslný městský vánoční strom, bylo
konečně definitivní dořešení bezúplat-
ného převodu administrativní budovy
v Čechově ulici ze státu na město. Tak
bychom mohli zrealizovat další rozhod-
nutí orgánů města o co nejoptimálněj-
ším využití této chátrající budovy pro
potřeby města a jeho občanů.

Vánoční minianketa
Stále více vnímáme slavnostní vánoční atmosféru, která panuje už
několik týdnů ve městě, a to nejen zásluhou jeho vyzdobených ulic
a výloh obchodů… Naše redakce přichází, podobně jako už se sta-
lo zvykem i v minulých letech, s minianketou. Primátorovi, náměst-
kům i tajemníkovi magistrátu jsme položili jedinou otázku:

Z jakého dárku pod stromečkem byste měl letos největší
radost? A nemusí to být pochopitelně pouze hmotný dar…

Výstava tradičních vánočních výrobků



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních 

5. listopadu
� Jmenovali s účinností od 1. 12. 2008
členem komise volného času a sportu
Mgr. Petra Huťku.
� Schválili uzavření Smlouvy o part-
nerství mezi městem Přerov a Muzeem
Komenského v Přerově, ZŠ J. A. Komen-
ského v Předmostí a Občanským sdru-
žením PREDMOSTENZIS.
� Schválili uzavření Smlouvy o part-
nerství mezi městem Přerov a Centrem
pro zdravotně postižené Olomouckého
kraje o.s., Přerov.
� Schválili zadání veřejné zakázky na
provedení stavebních prací na realizaci
rekonstrukce autobusového nádraží
v Přerově (odbavovací budova, nástu-
piště, zastřešení peronů, inženýrské sítě
a přeložka inženýrských sítí, úpravy ko-
munikací, přechody pro chodce a další). 
� Schválili zadání veřejné zakázky na
provedení demoličních prací budov are-
álu slévárny Heinik ve Škodově ul. v Pře-
rově. Schválili postup řešení k zabráně-
ní převodu pozemků dotčených zámě-
rem na rozvoj přerovského letiště ve
vlastnictví České republiky – Pozemko-
vého fondu třetím osobám.
� Podali návrh zastupitelům schválit
podmínky výběrového řízení pro po-
skytování půjček z Fondu oprav, mo-
dernizací a rozšiřování bytového fondu
v roce 2009. Místem pro vyzvedávání ti-
skopisů žádostí o půjčku a jejich podání
je Magistrát města Přerova, Bratrská 34,
750 11 Přerov 2, Odbor finanční, Oddě-
lení cen a fondů bydlení, I. poschodí,
dveře č. 23 – Kristina Bukvaldová. For-
mulář žádosti je zveřejněn na webových
stránkách města (www.mu-prerov.cz).
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč Přerovskému volejbalovému
klubu.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace na sportovní
činnost v roce 2008 následujícím sub-
jektům: 45 000 Kč – Fotbalový klub Koz-
lovice, 45 000 Kč – FK Viktorie Přerov,
80 000 Kč – 1. FC Přerov o.s., Přerov, So-
kolská 28, 25 000 Kč – Tělovýchovná jed-
nota Pozemní stavby Přerov – Předmos-
tí, příjemce Klub mládežnické kopané,
5 000 Kč – Tělovýchovná jednota Sokol
Újezdec.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč Českému svazu metané na
dopravu čtyř přerovských družstev
Okresního svazu metané Přerov na Čes-
ký pohár v lední metané konaný v říjnu
roku 2008 v Českých Budějovicích.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace ve výši
6 000 Kč Fitness AVE Přerov na úhradu
nákladů spojených s konáním akce Vy-
hlášení nejúspěšnějších sportovců Čes-
ké společnosti pro naturální sporty ko-
nané dne 29. 11. 2008 v Přerově.
� Vzali na vědomí stanovisko města
Přerova podané Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR k podpoře žá-

dosti občanského sdružení Tenisový
klub Precolor Přerov, na rekonstrukci
antukových povrchů tenisových dvorců,
závlahového systému a obnovy oploce-
ní kurtů a areálu bez finanční spoluú-
časti statutárního města Přerova. 
� Vyslovili podporu záměru občanského
sdružení MORAVIAN DRAGONS pořídit
v roce 2009 materiální vybavení - dračí loď
Standard, dračí loď Junior, tažný vlek na
transport těchto lodí, cvičný katamarán,
komunikační zařízení, bójkovou závodní
dráhu a sadu 40 ks pádel, bez finanční
spoluúčasti statutárního města Přerova na
realizaci tohoto záměru. 
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace ve výši 24.000
Kč Arcidiecézní charitě Olomouc na pro-
voz Hospice na Svatém Kopečku, ve kte-
rém je umístěno 12 přerovských občanů.
� Schválili výpůjčku pozemku sporto-
viště a rekreační plochy o výměře
10309 m2 a pozemku sportoviště a re-
kreační plochy o výměře 270 m2 Tělový-
chovné jednotě Sokol Henčlov. Výpůjč-
ka bude uzavřena na dobu určitou, a to
po dobu 20 let. Účelem výpůjčky bude
vybudování víceúčelového sportovního
areálu. Vybrala Eva Šafránková

Úplné znění usnesení najdete na
www.mu-prerov.cz
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
těšil jsem se, že poslední letošní sloupek
bude mít už vánoční zabarvení. Očeká-
val jsem, že po volbách se situace uklidní
a příkrá rétorika dozní. Ale nestalo se.
Mám pocit, jako by věčná nespokojenost
se vším byla součástí každodenního živo-
ta. Připadá mi, že se setkávám s trvalou
nespokojeností a odmítáním jako s „pro-
gramem“. Vystupuje se proti všemu,
a tak se zamýšlím, co je příčinou a jak
z toho začarovaného kola ven. Vždyť pa-
radoxně i já patřím k těm, co si myslí, že
nespokojenost je hnací silou, která lidi
motivuje k hledání nových řešení...
Není možné zastavit všechny projekty
a snažit se nejprve dojít k všeobecnému
souhlasu. To je iluze, představa, která
nikdy nemůže dojít naplnění. A tak po-
litická reprezentace na všech úrovních
musí unést svá rozhodnutí i kritiku
a očekávat, jak v příštích volbách lidé
její práci ohodnotí.
Ne nadarmo se říká, že není člověk ten,
který by se zavděčil lidem všem. A to platí
i v komunální politice. Ani zde, v Přerově,
nepanuje jednota názorů - ani mezi naši-
mi občany, ani mezi politiky. A tak někte-
ří vítají podporu sportu z rozpočtu města,
jiní by více dotovali kulturu, sociální
služby a zdravotnictví, další jsou spokoje-
ni s novým domovem důchodců, určitá
skupina lidí pozitivně hodnotí moderni-
zaci bazénu. Jedni žádají nová parkovací
místa, jiní je odmítají... Všichni tito lidé
mají na svůj názor právo, všichni mají
právo kontrolovat práci radnice, kritizo-
vat chyby a vyjadřovat se k záměrům
a připravovaným akcím. Při vyjadřování
kritických názorů vždy vítám konkrétní
výhrady – jen s těmi lze totiž něco dělat. 
Druhou stranou téže mince je povinnost
nás - politiků vést město tak, aby bylo pro
lidi příjemným místem k životu, aby se
zde cítili doma. Ujišťuji vás, že se o to se
svými kolegy opravdu snažím. Důkazem
mohou být realizované investiční akce, ať
již úpravy v Předmostí, na laguně či vel-
ká rekonstrukce přerovského zámku
a postupné opravy komunikací. A v tom-
to trendu chceme pokračovat i v příštím
roce. Po získání stamilionové dotace na
autobusové nádraží bude zahájena tato
největší investiční akce roku 2009, ale ne-
přestaneme ani s realizací těch drobněj-
ších, ale nepřehlédnutelných akcí. Vždyť
nové chodníky, opravené silnice, zateple-
né budovy a upravená zeleň zlepšují kva-
litu života každého z nás. 
Vážení, letos již naposledy vás zvu na
zasedání zastupitelstva, na kterém se
mimo jiné bude projednávat rozpočet
na rok 2009. 
A závěrem si neodpustím – přeji vám
hezké Vánoce ...

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. prosince 
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

O vzdělávací
kurzy měli
Přerované

zájem
Evropa investuje 

do venkovských oblastí
Regionální agentura pro rozvoj střed-

ní Moravy realizovala v průběhu listo-
padu ve spolupráci s Agrární komorou
sérii čtyř vzdělávacích kurzů, financo-
vaných Státním zemědělským inter-
venčním fondem z Programu rozvoje
venkova, v rámci projektu Centrum roz-
voje venkova Olomouckého kraje. 

Kurzů, které se konaly v přerovském
hotelu FIT, se zúčastnilo na 210 zájem-
ců o tuto problematiku. Velký zájem
projevili učitelé a studenti přerovské
střední zemědělské školy, která má da-
nou problematiku za povinnou ve svých
studijních osnovách. Ocenili možnost
získání zajímavých informací přímo
z úst expertů.

Kurzy nebyly zajímavé pouze pro stu-
denty, ale potřebu doplnění svých zna-
lostí si přiznali i pracovníci zemědělské-
ho sektoru, místní samosprávy a veřej-
nost. Na konci kurzu si účastníci za po-
moci lektora sami vyzkoušeli napsat
projektovou žádost na čerpání finanč-
ních prostředků z fondů Evropské unie
či přímo ze Státního zemědělského in-
tervenčního fondu. Každý poté na zá-
kladě zpracované projektové fiše obdr-
žel osvědčení o absolvování kurzu. 

Veškeré výukové materiály jsou pří-
stupné v elektronické podobě na we-
bových stránkách Regionální agentury
www.rarsm.cz. 

Ing. Martina Kašpárková

V době od 1. do 3. 12. 2008 bude oddělení přestupků, Magistrátu města Pře-
rova veřejnosti uzavřeno, důvodem je stěhování oddělení do nových prostor. 
Od 4. 12. 2008 bude oddělení přestupků, Magistrátu města Přerova sídlit na
adrese: Magistrát města Přerova, Odbor správní, Oddělení přestupků, Přerov I-
-Město, Smetanova 7, 2. patro, kanceláře č. 211–214.

■ Upozornění

Nevíte kam vyrazit o víkendu? Hledáte zábavu na zimní večery?
Kino, hudba, tanec, akce pro děti, přednášky, výstavy! Vše pohromadě na webu
města. Využijte Kalendář akcí.
Pořádáte akci pro veřejnost? Informujte o ní na webu města.
Pro zařazení do kalendáře akcí kontaktujte městské informační centrum (mic@me-
dialine.cz)

www.mu-prerov.cz
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Tento krok byl vyvolán rozhodnutím
majitele budovy, olomoucké Kongrega-
ce sester neposkvrněného početí Panny
Marie, o jejím odprodeji. Peníze chtějí
použít na svoje další aktivity, konkrétně
se jedná o zřízení církevní školy v místě
jejich působiště v Estonsku. 

„Situace, v níž jsme se ocitli, vyžado-
vala pro zachování umělecké školy
v Přerově bezodkladné řešení. Po zváže-
ní jiných alternativ, jako je například
přestěhování se do jiného objektu, zů-
stalo jediným reálným řešením pone-
chání výuky ve stávajících prostorách

a tudíž nutnost získat pro tento záměr
požadované finanční prostředky,“ vy-
světlil Jiljí Hloch, ředitel přerovské zá-
kladní umělecké školy.

„Především díky iniciativě poslance
Zdeňka Boháče a náměstkyně přerov-
ského primátora Eleny Grambličkové
došlo v uplynulých šesti měsících k in-
tenzivnímu jednání mezi zřizovatelem

školy, kterým je Krajský úřad Olomouc-
kého kraje a městem. Výsledkem bylo
uzavření dohody o odkoupení budovy
v celkové výši 10,5 milionu korun, z níž
město poskytlo výše uvedenou částku
4 miliony korun jako finanční dar. Po-
děkování náleží rovněž přerovským za-
stupitelům, kteří tímto rozhodnutím
umožnili všem hudebně nadaným dě-

tem dále rozvíjet svůj talent,“ zdůraznil
ředitel této umělecké školy a uvedl, že
vedení školy zároveň děkuje také Kon-
gregaci sester neposkvrněného početí
Panny Marie, která i přes možnost rych-
lejšího a lukrativnějšího zisku upřed-
nostnila odprodej budovy zřizovateli
ZUŠ a tím umožnila zachování hudeb-
ního školství v Přerově. Šaf

Koncertní sál – nemalou částku peněz věnovalo vedení ZUŠ na jeho technické a estetické vylepšení. foto Jaroslav Sypěna

Hudební školství bylo pro město zachráněno
V nedávné době proběhla
v médiích informace o tom, že
město Přerov přispělo krajské-
mu úřadu v Olomouci částkou
4 miliony korun na odkoupení
budovy Základní umělecké ško-
ly Bedřicha Kozánka v Přerově.
Jedná se o dům na tř. 17. listo-
padu, v němž probíhá výuka
440 žáků hudebního oboru.

Vendula Svobodová ocenila program přerovské školy
Děti ze ZŠ Za mlýnem pobavily malé pacienty hematoonkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

„Stál před námi další nelehký úkol, a to
sestavit a nacvičit zábavný program pro
vážně nemocné děti. Slavnostním dnem
se stal 4. listopad, kdy jsme vystupovali za

přítomnosti štábu České televize a Ven-
duly Svobodové, prezidentky nadace. 

Naše vystoupení zahájila hudební sku-
pina učitele Pavla Krista. Pěveckou

hvězdou se stala Magdaléna Jehlářová,
žákyně třetí třídy, která svým čistým
a velmi příjemným hlasem okouzlila ce-
lé publikum. Kromě anglické písně za-
zpívala i tři české lidové písničky za do-
provodu učitele Oldřicha Hanzlíka. Krev
v žilách se rozproudila všem při vystou-
pení Karolíny Šturcové, Zuzany Skácelí-
kové, Julie Navrátilové, Terezy Stoklás-
kové a Romany Grygarové, jež diváky

rozveselily irským tancem. Děti pocho-
pitelně zaujala i zdramatizovaná po-
hádka o Červené karkulce v angličtině,
kterou s učitelkou Janou Opletalovou
nacvičily Anna Balvínová, Petra Nagyo-
vá, Veronika Konečná, Natálie Dvorská
a Jitka Spurná. 

Mimořádný úspěch sklidila Veronika
Sedláková, žákyně 5. B, která se předsta-
vila rovněž jako Červená karkulka, ten-
tokrát v tanečním ztvárnění. Zazněla
i oblíbená klavírní skladba Pro Adélku
v podání Daniely Macourkové. 

Závěr programu se nesl v duchu disko
dance. Všechny přítomné zaujalo i vy-
stoupení dívčí skupiny složené z Micha-
ely Martinkové, Daniely Šortnerové, Lu-
cie Ponížilové a Terezy Hanzlíkové, kte-
ré si samy připravily sestavu a sestříha-
né různé písničky spojily do jedné sklad-
by. Jako velký talent v disko dance se
představila též Simona Hanzlíková, žá-
kyně 3. B,“ vyjmenovala Mgr. Božena
Přidalová, ředitelka školy. Na závěr ne-
mocným dětem rozdal dárečky klaun,
v jehož přestrojení se skrývala učitelka
Kateřina Tomešková. 

Vendula Svobodová všechna vystou-
pení sledovala společně s malými divá-
ky a zhodnotila program dětí ze Základ-
ní školy Za mlýnem jako nejzdařilejší
v republice. 

Rovněž MUDr. Jaroslav Wiedermann,
primář hematoonkologického oddělení
Dětské kliniky, pochválil jejich vystou-
pení a poděkoval za Stromy naděje a spl-
něných přání, které nyní krášlí prostory
Fakultní nemocnice v Olomouci. ŠafSpolečné fotografování zůstane  vzpomínkou na setkání.

Připravily pro ně videoprezentaci školy a zapojily se do výtvarné
soutěže s cílem vytvořit Strom naděje a splněných přání. Videopre-
zentace školy i umělecké výtvory sklidily úspěch a žáci této školy
byli vybráni pro reprezentaci kraje v charitativní akci Kapky naděje.
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K našim nejstarším a veřejnosti nejvíce
známým spřáteleným městům bezespo-
ru patří slovenský Bardějov a holandský
Cuijk. S Děčínem nás pojila shodná sna-
ha stát se statutárním městem, s polským
městečkem Ozimek vzájemná spoluprá-
ce při získávání dotací z Evropské unie.
Ukrajinský Ivano-Frankivsk je naším, co

do počtu obyvatel, největším družebním
městem. K nejmladším partnerům mů-
žeme přiřadit polské město Kedzierzyn-
Kozle a ukrajinskou Smilu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že
máme dobré kontakty doma i v zahrani-
čí, umožňující nám vzájemnou výměnu
zkušeností a spolupráci v kulturní i eko-
nomické oblasti. Při druhém pohledu na

věc však zjistíme, že ne všechno je v na-
šich vztazích ideální. Zatímco předsta-
vitelé Bardějova směřují svůj zájem na
předávání zkušeností mezi oběma úřa-
dy a občasné kulturní aktivity, zástupci
holandského města Cuijk o nás již delší
dobu, zdá se, nestojí. Jediné, co mezi
Přerovem a Cuijkem funguje dobře, jsou

vzájemné výměny občanů, které zašti-
ťují nadační fondy zřízené k tomuto úče-
lu. Není se tedy čemu divit, že na jazzo-
vý festival nikdo z Bardějova a Cuijku ne-
přijel. Nedorazili ani zástupci Děčína
a zájem o návštěvu Přerova neprojevili
ani představitelé čtvrtmilionového Iva-
no-Frankivsku. Pravděpodobně jim ne-
máme co nabídnout. 

O to více nás těšil zájem ze strany na-
šich polských sousedů. K pravidelným
návštěvníkům Přerova patří představite-
lé městečka Ozimek a velký zájem o le-
tošní festival projevili také zástupci Ked-
zierzyn-Kozle. Toto město si v loňském
roce samo vyhlédlo a oslovilo Přerov s na-
bídkou partnerství. Třetí delegací, jež
k nám zavítala, byli zástupci ukrajinské
Smily. O existenci Přerova se dozvěděli
při návštěvě svého družebního města
Kedzierzyn-Kozle a ihned projevili zájem
o spolupráci a vytvoření trojice vzájemně
spřátelených měst. Možnost poprvé nav-
štívit Českou republiku si proto nenechali

ujít a přijeli, aby se blíže seznámili s na-
ším životem a městem Přerovem. Dokla-
dem jejich zájmu o nás a všechno české
bylo pozvání přerovské delegace na osla-
vu Dne města Smily letos v září i výuka
českého jazyka, zavedena od letošního
školního roku v jedné z tamních škol.

Šárka Krákorová Pajůrková, 
náměstkyně primátora

Naše partnerská města■ Otázka pro …

Alena Stárková, 
ředitelka Českého
červeného kříže,
oblastní spolek
Přerov

� Právě v době blížících se vánočních
svátků je člověk vnímavější k těm, kte-
ří se ocitli v tíživé životní situaci. Jak je
postaráno o lidi bez domova v našem
městě a co připravujete pro své klienty
ve vánočních dnech?

Mezi námi jsou i občané, kteří z růz-
ných důvodů žijí mimo rodinu, bez
vlastního domova. O ně se již od roku
1991 stará Český červený kříž – oblastní
spolek ČČK, který zřídil ubytovnu pro
bezdomovce (nachází se u výstaviště,
pozn. red.). Jde o osoby bez přístřeší
a osoby v sociální tísni. Toto zařízení po-
skytuje ubytovací služby pro muže i že-
ny po celý rok. Současná kapacita uby-
tovny je 60 lůžek a ročně jí projde na
80 osob.

Ubytování obnáší zajištění lůžka včet-
ně přikrývek a polštářů, povlečení, kte-
ré se pere dvakrát do měsíce. Nechybí
základní zázemí osobní hygieny a ku-
chyňka pro vaření. Naši klienti mají po-
chopitelně i možnost vyprat si osobní
věci. Vedle toho zajišťujeme poraden-
skou činnost, vyřizování dokladů, po-
moc při řešení osobních problémů, vy-
plývajících zejména ze zadluženosti. Po-
máháme při řešení zdravotních problé-
mů, případně zajistíme potřebné umís-
tění v jiných zařízeních, pokud klient vy-
žaduje trvalou péči. Pro jejich potřeby
slouží i ošacovací středisko, kam mají
možnost naši spoluobčané přinést ne-
jen vyřazené ošacení, ale i velmi po-
třebné povlečení.

Každoročně, tedy i letos, chceme vy-
tvořit pro naše klienty pěkné vánoční
svátky. Připravujeme dárkové balíčky
a spolu s našimi dobrovolnými pracov-
níky napečeme cukroví. Šaf

Delegace z partnerských měst jsme slavnostně přivítali v hotelu FIT ve dnech jazzového festivalu. foto Alexandr Gorškov

Jubilejní 25. ročník Československého jazzového festivalu přinesl
řadu vynikajících uměleckých zážitků. Vysoká profesionalita, dlou-
holetá tradice a příznivá odezva naší veřejnosti, to vše vedlo před-
stavitele Přerova k tomu, aby tak významné kulturní události vyu-
žili k pozvání zástupců partnerských měst.

„Výstava k 5. výročí byla koncipována ja-
ko průřez činnosti v jednotlivých letech,
například dokumentuje obrazem i slovem
týdenní aktivizační pobyty, vlastivědné
jednodenní zájezdy, divadelní představe-
ní, zájezdy za zdravím do zahraničí či vy-
dávání našeho periodika,“ popsal vedou-
cí INFO-Centra a předseda Svazu tělesně
postižených Ing. Stanislav Šmahlík.

„V roce otevření INFO-Centra jsme za-
čínali s 240 členy, dnes evidujeme nárůst
o 140 členů. Po celou dobu tuto základ-
nu řídí devítičlenný výbor s minimální-
mi změnami. Musím konstatovat, že ta-
kový počet členů by výbor organizačně
sám nezvládl, proto dalším nepostrada-
telným a pro nás výjimečným a specific-

kým pomocníkem jsou tak zvané důvěr-
nice, které mají na starosti osobní kon-
takt s jednotlivými členy ve svém úseku.
V roce 2003 pro nás pracovalo 20 důvěr-
níků a k dnešnímu dni
je jich ještě o pět více.
Všichni vykonávají
svou práci zcela dob-
rovolně. Určitě jim patří poděkování,“
zdůraznil Stanislav Šmahlík. 

„Od nového roku jsme zavedli profesi-
onální způsob řízení, který vychází z při-
jetí nového zákona o sociálních služ-
bách a zkvalitní naši práci vůči členské
základně. Dosavadní činnost byla roz-
dělena do dvou odborných sekcí, je to
odborné sociální poradenství a aktivi-

zační služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením,“ vysvětlil vedoucí
INFO-Centra. 

„Bohužel všichni, hlavně postižení a se-
nioři, jsme pocítili dopad vládního úspor-
ného opatření, které v podstatě dovede
uvedenou skupinu až na pokraj existen-

ce. Se svými kolegy jsme
proto podali výboru naší
organizace návrh, aby výše
členského příspěvku z ro-

ku 2007, která činí 100 korun, byla zacho-
vána, stejně jako i ceny aktivizačních po-
bytů, do roku 2009. Výbor tento návrh jed-
nomyslně odsouhlasil s tím, že toto roz-
hodnutí budu garantovat,“ sdělil Šmahlík.

Je nutné také zdůraznit, že INFO-Cent-
rum je multifunkční zařízení, kde na-
chází zázemí pro svou činnost i několik
neziskových organizací, jako například

Roska. Předsedkyně této organizace Ire-
na Hrubá konstatovala: „Pro pravidelné
poradní pondělky máme zde velmi dob-
ré podmínky.“ Dalšími neziskovými or-
ganizacemi, které využívají těchto pro-
stor jsou sdružení Most k životu, výtvar-
níci, včelaři, Svaz neslyšících a nedoslý-
chavých a Svaz civilizačních chorob. 

„Zájem o působení v INFO-Centru je
opravdu veliký, bohužel kapacity tohoto
zařízení jsou omezené,“ s lítostí pozna-
menal Šmahlík a neopomenul zdůraznit,
že tato práce by se nedala dělat bez po-
moci vedení města, lidí a osobností, kteří
jsou jejich práci nakloněni. Jejich podě-
kování patří především poslanci PS ČR
Mgr. Zdenku Boháčovi, který stál u zrodu
střediska, a vedoucí odboru sociálních
služeb a zdravotnictví Evě Divinové a dal-
ší jeho pracovnici Janě Žouželkové. Šaf

INFO-Centrum v listopadu oslavilo 5. narozeniny
Začátkem listopadu pracovníci INFO-Centra provozovaného Svazem
tělesně postižených Přerov otevřeli výstavku k 5. výročí svého trvání.

INFO-Centrum je
multifunkční zařízení.
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Z pohanských dob přetrvávala vzpo-
mínka na veselé a syté oslavy zimního
slunovratu, které si naši předkové do-
přávali. Štědrovečerní večeře v souladu
s pohanskými zvyky mívala charakter
novoročních oslav, jak je známe z dneš-
ní doby. Na stole nechybělo maso v po-
době pečeného selete, vařeného ovaru,
jelit, jitrnic a vinných klobás, bezmasá
jídla se téměř nepodávala. Právě dosta-
tek masa měl stolovníkům zajistit bo-
hatství a štěstí. Zákazy církve a přísný
postih „služebníků ďábla“ však takový-
to jídelníček značně omezily. To však
nebyl jediný důvod změny – k proměně
štědrovečerní večeře mnohdy přispěl
i neutěšený stav hospodářství, způsobe-
ný neúrodou, suchem, válkami. Zvyk,
aby lidem i dobytku v tento večer byla
projevována štědrost, přes všechny ne-
snáze i zákazy zůstal ale zachován. 

Podle nepsaného zvyku mělo být
o Štědrém večeru na stole devět pokr-
mů. Jako první se většinou podávaly
oplatky s medem, česnekem, ovocem či
bylinkami. Následovala sytá zasmažená
polévka s houbami. K oblíbeným jídlům
patřil kuba z krupek s uzeným masem či
hřiby modráky a česnekem. Podávala se
i kaše uvařená z krupice, prosa, jáhel či
hrachu. Tradiční součástí hostiny v mi-
nulosti i v současné době byla vánočka.
Příprava pletené vánočky snad kdysi
souvisela s jedním ze slunečních mýtů,
dle kterého bylo o zimním slunovratu
třeba spoutat slunce, aby nadobro ne-
zmizelo. Štědrovečerní vánočky byly po-
važovány za vybranou pochoutku. Při-
pravovaly se podle nejrůznějších recep-
tů. Svou vánočku musel dostat každý
člen rodiny. Pro rodinné příslušníky je
hospodyně pekla z bílé mouky s hrozin-
kami a mandlemi, kořenila anýzem či fe-

nyklem. Čeládka obdržela vá-
nočku z obyčejného ky-
nutého těsta. Calty,
štědrovni nebo
húsce, jak se vá-
nočkám říkalo,
se jedly s mlé-
kem či odvárkou,
kterou vařily ženy
tři dny před Štědrým dnem, aby se pro-
ležela. Připravovala se z rozvařených su-
šených švestek a hrušek, aby vznikla
hustá kaše. Přidala se povidla, voda, cukr
či med, skořice, hřebíček, nastrouhaný
perník, ořechy a hrozinky. Štědrovka
měla rozměry někdy větší housky, jindy
i obří vykrmené kachny či husy. 

Drahé cukroví ještě v 19. století často
nahrazovalo vařené sušené ovoce, kte-
ré bylo známé jako pokrm podávaný
o vigilii již ve středověku. Oblíbená štěd-
rovečerní ryba – kapr na černo, na
modro, se od 17. století zprvu podávala
o Vánocích jen v rybníkářských krajích,
v povodí řek či bohatších rodinách. Teh-
dy podávané pokrmy byly nejen chutné
a syté, ale i výživné a zdravé. Snad by ně-
které i dnes zpestřily moderní vánoční
jídelníček.

V některých oblastech nesměl na vá-
nočním stole nikdy chybět hubník, kte-
rý chutnal výborně teplý i za studena.
K jeho přípravě je zapotřebí pečivo (6 ro-
hlíků), asi 6 dkg sušených hub, 6 dkg tr-
haných krupek, sůl, pepř, 2 vejce, čes-
nek, cibule, sádlo a 4 l mléka. Houby se
uvařily, nakrájely na kousky. Pečivo
(i starší) se nakrájelo na kostičky a zalilo
mlékem, rozmočené se rozmíchalo na
kaši, do níž se přidaly vařené krupky či
krupice, houby, sůl, koření, zpěněná ci-
bulka a vejce, hmota se omastila sádlem
a vlila na vymaštěný horký pekáč. Hub-

ník se pekl tak dlouho, dokud neměl zla-
tou křupavou kůrčičku. 

Jáhelník byl jedním z nejstarších vá-
nočních obřadních jídel, který se pů-
vodně objevoval na stolech jako jeden
z magických pokrmů o slavnosti zimní-
ho slunovratu. Jáhly se spařily horkou
vodou, přidaly se sušené vypeckované

švestky, na dílky na-
krájená jablka
a trochu sádla,
sůl, někde dá-
vali přednost
sladké úpravě.

Promíchaná směs
se dala péci do sádlem

vymaštěného pekáčku. Když se
šetřilo omastkem, jáhly v pekáčku se za-
lily mlékem.

Tradičním vánočním jídlem, dnes za-
pomenutým, byla muzika. Ještě na po-
čátku 20. stol. nechyběla na žádném vá-

nočním stole, kde plnila funkci mouční-
ku. Připravovala se z kousků sušených
švestek, jablek, hrušek či meruněk, kte-
ré se rozvařily se skořicí, badyánem, va-
nilkou, hřebíčkem a citronovou kůrou.
Směs se prolisovala přes cedník či kou-
sek plátýnka, přidala se lžíce švestkových
povidel, hrozinky, vlašské ořechy či lou-
pané mandle a nastrouhaný perník. Vše
se povařilo na mírném ohni, dochutilo
cukrem či medem a přidala troška rumu.
Muzika se podávala horká, na předem
ohřátých, nejlépe dřevěných, miskách.

Jinde nesměly chybět peciválky z ky-
nutého těsta, povidlová omáčka, pu-
čálka, různé vánoční cukroví (domácí
přítel, karamely, kutelky, medáky, me-
dové cerle, zázvorky, škvarkové cukroví),
jehož původ je třeba hledat v dávné
předkřesťanské minulosti, ale o tom
snad někdy příště. Věra Fišmistrová 
(použity údaje z Malé encyklopedie Vánoc)

Navíc, zvláště při letošních cenách pa-
daných jablek, jednou z mála možnos-
tí, jak úrodu ze zahrad a sadů ekono-
micky zhodnotit.

„Letos pálíme hlavně z jablek, švestek
a ostatního ovoce je méně než v loni,“ ří-
ká majitel přerovské pálenice Ing. Rado-
mír Kupec, který v roce 2000 koupil pá-
lenici od dědiců zakladatele firmy Anto-
nína Bajera a zároveň s ní i celý závod na
zpracování ovoce a zeleniny, řadu let
známý jako Seliko, a nyní již osm roků
pod názvem FRUTA Bohemia a.s.

Antonín Bajer postavil svůj závod v ro-
ce 1938 a pěstitelská pálenice při ní je
nejstarší na Přerovsku. Tato pálenice má
ještě další prioritu. Je jedinou parní pá-
lenicí ovocných kvasů na Moravě a zřej-

mě jednou z mála parních pálenic vů-
bec. Tento způsob vytápění zajišťuje, že
teplota kotle je ve všech místech stejná,
nedochází k připalování kvasu a zajišťu-

je vysokou výtěžnost alkoholu. Firma
proto za dobu provozování pálenice ne-
zaznamenala žádnou reklamaci a zá-
kazníci se do přerovské pálenice rádi
vrací. „Kdo má zájem, zveme každého,
ať si parní pálenici u nás vyzkouší,“ říká
Ing. Radomír Kupec. 

Do konce ledna má však přerovská pá-
lenice všechny termíny obsazené. No-
vým zákazníkům však může nabídnout
své služby v rozšířených směnách. Po-
kud bude zájem, pracovníci pálenice rá-
di zákazníkům vyhoví i v únoru. 

Miroslav Rozkošný

Přerovská pálenice je jedinou parní pálenicí ovocných kvasů na Moravě.

fo
to
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. P
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a

foto Miloslav Flašar

Přerovská pálenice je
nejstarší v regionu

Pálení ovocných kvasů je v nevlídných podzimních a zimních
dnech příjemným zážitkem pro pěstitele ovoce.

Redakce Přerovských listů 
přeje svým čtenářům 

příjemné prožití 
vánočních svátků

Názory na složení a množství vánočních pokrmů se v křesťanském
světě v průběhu staletí různily. Někteří volali po střízlivosti oslav
svátků Narození Páně a doporučovali prostá jídla, další se přikláně-
li k hojnosti a štědrosti Štědrého večera s prohýbajícím se stolem.
Ještě v 18. století se z kazatelen kostelů ozývaly plamenné řeči kri-
tizující český zvyk nemírného pití piva o Štědrém večeru. Každý
prostě trávil vánoční čas dle svého přesvědčení a zvyklostí.

Jaká vánoční krmě chutnala našim předkům
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� Přerovské muzeum jste řídil téměř
17 let. Když se za nimi ohlédnete, z če-
ho cítíte největší uspokojení?

Těší mě, že v letech, kdy jsem řídil mu-
zeum, se například povedlo opravit čtyři
domy na Horním náměstí, mnohdy po-
lorozbořené, jako byl například Korvín-
ský dům. Jako úspěch hodnotím pocho-
pitelně zahájení oprav přerovského zám-
ku, včetně jeho zastřešení a zvýšení věže
o 30 metrů. Jsem rád, že se podstatně
změnil hrad Helfštýn a život v jeho pro-
storách. Díky Hefaistonu, kovářským
kurzům a kulturním akcím je tento hrad
známý nejen v České republice, ale na
celém světě. Obdobně tomu je i s Orni-
tologickou stanicí v Bezručově ulici.

Od základu se změnila také struktura
expozic a výstavních síní v přerovském
zámku. Prestiž a obdiv návštěvníků
vzbuzují hlavně nové expozice archeo-
logie, národopisu, historických a novo-
dobých zvonů, minerálů, 1. až 3. odbo-
je, čtyř tříd, a to z doby Komenského, Ra-
kouska – Uherska, 1. republiky a z 50. let
20. století. Počtem expozic, výstav i kul-
turních akcí a návštěvníků, je Muzeum
Komenského v celostátním měřítku na
10. až 12. místě. Nezanedbatelná je také
příznivá skutečnost pro naše návštěvní-
ky, třicetikorunové vstupné, které je jed-
no z nejnižších v České republice. 

Vybudováním oddělení dějin školství
jsme se stali vyhledávanými nejen čes-
kými a slovenskými, ale i zahraničními
badateli. Se sbírkami, převážně z oddě-
lení dějin školství a hradu Helfštýna,
jsme se pochlubili v italských městech
Bologni, Florencii, Neapoli, Stii, fran-
couzském Ruianu, v holandském Naar-
denu, německém Berlíně a Bochumi,
polském Lešně, Zelově i Varšavě, ra-
kouském Ybbsitzu a Vídni, slovenské
Nitře, Prešově a Bratislavě, ukrajinském
Užhorodě a Koločavě. Nespočet výstav

jsme zapůjčili také na nejrůznější místa
Čech, Moravy a Slezska.

V průběhu mého působení v Přerově
jsem do sbírek historické kartografie zís-
kal dalších 72 Komenského map Mora-
vy, což je největší sbírka tohoto karto-
grafického díla Učitele národů na světě. 

� Pochopitelně ne všechno se podaři-
lo podle vašich představ. Co konkrétně
vás mrzí, že jste neuvedl v život či jen
„polovičatě“?

Mrzí mne, že se mi nepodařilo začít se
stavbou budovy, kde by byly autogaráž,

depozitáře a provozní místnosti, které
jsou tak potřebné pro plynulý chod mu-
zea. Ta měla stát za domem na Horním
náměstí č. 7. Je škoda, že nový majitel

přerovského zámku následně nerealizo-
val v dominantě Přerova naše původní
záměry. Jedná se především o výtah, po-
stavení dvou štítů a následné využití
půdních prostor, kde jsme chtěli zřídit
dvě galerie, ve kterých by byly obrazy
a sochy středomoravských výtvarných
umělců, zvláště pak z Přerova a jeho oko-
lí a v menší části pak výstavní prostory
pro výstavy současných žijících umělců.

� Kterým směrem by se mělo Muzeum
Komenského z vašeho pohledu v příš-
tích letech dále rozvíjet, co by mělo pat-
řit k jeho prioritám?

Byl bych rád, kdyby i nadále přerovské
muzeum pokračovalo v rozvoji akvizič-
ní a publikační muzejní činnosti, zvláš-
tě pak svých specializovaných oddělení.
Věřím, že se budou modernizovat depo-
zitáře, organizovat koncerty, divadelní

a recitační představení i národopisné
festivaly, aby i nadále tato muzejní insti-
tuce byla součástí kulturního života pro
obyvatele Přerova a jeho okolí. 

� Stále jste člověk velmi vitální s mnoha
cennými zkušenostmi a znalostmi. Kdo
vás zná, nedovede si představit, že najed-
nou ze dne na den „složíte ruce v klín“. Ja-
ké pracovní plány máte před sebou?

Pokud mně to dovolí zdravotní stav
a nové vedení muzea, rád bych realizo-
val nejen v České republice, ale i v Pol-
sku plánované a předem dohodnuté vý-
stavy J. A. Komenský a Polsko i Jantaro-
vá stezka na nejstarších mapách střední
Evropy. V plánu mám i několik publika-
cí, jako například Ikonografie českého
školství v 10.–20. století, Švédské šance
18.–19. června 1945, Komenský a Polsko,
Majitelé citovského zámku a další. 

Nezbývá, než popřát doktoru Františ-
ku Hýblovi, aby se mu dařilo pokračovat
ve své práci a dokončit většinu svých
plánů. Eva Šafránková

Jedna z kapitol dějin Muzea Komenského se uzavírá

Občanské sdružení Cukrle zve všech-
ny milovníky nostalgických návratů
a příznivce tradic a kultury do svých
nově otevřených prostor v budově bý-
valých městských jeslí (u Bečvy 1) na
přátelská setkání a zastavení v před-
vánočním shonu. 

Spolu se svými dětmi si můžete vy-
tvořit starodávné vánoční dekorace
a seznámit se s méně obvyklými ad-
ventními zvyky a obyčeji. Součástí těch-

to „dnů otevřených dveří“ bude i výsta-
va prezentující hanácké lidové umění
a historii folkloru v Přerově. Slavnostní
otevření proběhne v úterý 9. prosince
17 hodin.

Rádi vás uvítáme v pracovních dnech
vždy od 15 do 18 hodin, o víkendu od 10
do 18 hodin. Naposledy nás můžete
navštívit ve středu 17. prosince. 

Magda Barboříková a Kristina Glacová,
občanské sdružení Cukrle

Předvánoční cukrlata

K poslednímu prosincovému dni ukončí své působení ve funkci ře-
ditele Muzea Komenského v Přerově PhDr. František Hýbl. Při této
příležitosti jsme mu položili několik otázek.

Pozvánka

František Hýbl (vpravo) s pravnukem J. A. Komenského Ing. Janem Kallikem a jeho manželkou na pražské celosvětové kome-
niologické konferenci v listopadu 2007 v Praze. foto archiv Františka Hýbla

František Hýbl (vlevo) s prvním prezidentem České republiky Václavem Havlem
při jeho březnové návštěvě v Přerově v roce 1996. foto archiv Františka Hýbla
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� 5. 12. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově Bed-
řich Javor, vl. jménem Alois Rybka, básník a redak-
tor, vydavatel reportážně kulturního čtrnáctideníku
Kampaň, redaktor Obzoru a Moravsko-slezského tý-
deníku v Přerově, přispíval do řady dalších časopisů,
překládal z němčiny, francouzštiny a polštiny. V roce
1930 vydal svou poslední básnickou sbírku Pierot
u počitadla. Zemřel 23. 3. 1931 v Ostravě.
� 10. 12. 1963 – před 45 lety zemřel v Přerově Vavři-
nec Hudousek, JUDr., advokát, vlastivědný pracov-
ník, iniciátor významných kulturních podniků a akcí
v Přerově, předseda Klubu přátel umění a divadelní-
ho spolku Tyl, autor stati o výtvarném umění v publi-
kaci Haná a řady článků pro katalogy k výstavám. Na-
rodil se 2. 8. 1895 v Přerově.
� 16. 12. 1923 – před 85 lety se narodil v Přerově Dra-
homír Toman, pianista a hudební pedagog, který sou-
stavnou koncertní činností usiloval o výchovu nové-
ho publika, hrál s FOK, Moravskou filharmonií i Os-
travským komorním orchestrem. Je autorem řady
článků (Bachův temperovaný klavír, Připomínky k or-
ganizaci koncertů). Žije v Praze.
� 16. 12. 1968 – před 40 lety zemřel
v Přerově Karel Hauke, kulturní a ve-
řejný pracovník, redaktor a vydavatel
přerovského Obzoru a Naší Hané,
spoluvydavatel měsíčníků Host,
předseda kuratoria městského mu-
zea, podporovatel přerovských uměl-
ců. Podílel se i na založení Masarykovy veřejné měst-
ské knihovny, zasloužil se o postavení pomníku pře-
rovskému rodáku Janu Blahoslavovi na Horním ná-
městí v Přerově, založil první výstavní síň v Obzoru,
založil koncertní a divadelní jednatelství v Přerově,
které zprostředkovalo Přerovanům řadu hodnotných
představení. Byl členem Sokola, Červeného kříže,
Okrašlovacího spolku a Svazu výtvarných umělců v
Hodoníně. Méně je známé, že byl členem zednářské
lóže Lafayettovy v Olomouci. Narodil se 11. 8. 1889
v Přerově.
� 18. 12. 1908 – před 100 lety se na-
rodil v Přerově Emanuel Zahradní-
ček, studentský funkcionář, první
oběť fašismu u nás. Jeho tragické
úmrtí (vražda) v dubnu 1933 se mělo
stát výstrahou před nastupujícím na-
cismem v českých zemích. Zemřel
14. 4. 1933 v Přerově na následky zranění, která utrpěl
v Praze při manifestaci proti fašistické demagogii. 
� 23. 12. 1918 – před 90 lety se narodil v Přerově Jo-
sef Sedlář, dirigent, sbormistr, skladatel, který půso-
bil v Olomouci.
� 24. 12. 1908 – před 100 lety se narodil v Horní Da-
tyni u Ostravy Ladislav Pokluda, MUDr., lékař, v le-
tech 1946–1974 přednosta oddělení pro choroby uš-
ní, nosní a krční OÚNZ v Přerově. Od roku 1952 se vě-
noval botanickému průzkumu doma i v zahraničí. Je
autorem několika odborných článků (O květeně Pře-
rovska, Výskyt mechu Gyroweisia tenuis). Zemřel
28. 11. 1986 v Přerově. 
� 27. 12. 1983 – před 25 let zemřel
v Přerově Ondřej Ginter, RNDr., che-
mik, hydrobiolog v Zemském vý-
zkumném ústavu v Brně. Zabýval se
problematikou ryb a jejich výživy.
Veškerý volný čas věnoval entomolo-
gii, především rovnokřídlému hmy-
zu na Moravě. Publikoval řadu článků a studií v od-
borných časopisech a sbornících (Příroda, Entomolo-
gické listy, Živa, Sborník muzea v Mikulově). V letech
1936–1952 působil jako správce muzea v Přerově, kde
se 14. 11. 1901 narodil. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Nemocnice má nové zařízení
Přerovská nemocnice má nové mikroprocesorem

ovládané zařízení k úpravě vody za 900 tisíc korun. By-
lo uvedeno do provozu na oddělení hemodialýzy a za-
bezpečuje tam maximální úspory energie i spotřebo-
vané vody. Voda používaná k přípravě dialyzačního
roztoku musí mít mnohonásobně vyšší kvalitu než vo-
da pitná. Její týdenní spotřeba na jednoho pacienta je
350 až 450 litrů. Hemodialyzační středisko poskytuje
péči především pacientům s chronickým i akutním se-
lháním ledvin už 25 let. -svam-

Stavba autobusového nádraží 
se už chystá

Město Přerov se přibližuje stavbě nového autobuso-
vého nádraží. Radní už vypsali výběrové řízení na zho-
tovitele stavby a podle předběžných plánů by se už na
jaře příštího roku mohlo začít s rekonstrukcí za 135 mi-
lionů korun. Autobusové nádraží bude zastřešeno
a mělo by být propojeno se sousedním vlakovým nád-
ražím, modernizace čeká i výpravní budovu. Cestující
získají nové služby, řidiči budou mít k dispozici za-
střešenou odpočívárnu, která jim scházela. Během sta-
vebních prací budou muset být cestující tolerantní, ne-
boť autobusové zastávky budou přesunuty do okolních
ulic.V létě roku 2010 by mělo být nové nádraží předá-
no pasažérům k užívání. -lech-

Dopravní situace v Kozlovicích je
neúnosná 

Pět let se obyvatelé místní části Přerova-Kozlovic sna-
ží řešit svízelnou dopravní situaci v obci. Stovky kami-
onů a tatrovek jim denně projíždí pod okny domů.
V poslední době se situace ještě více zhoršila kvůli řep-

né kampani v Prosenicích a výstavbě dálnice u Říkovic.
Přejít silnici je v hustém provozu téměř hazardérský
kousek. Místní lidé už před časem sepsali petici, pod
níž se podepsalo 273 tamních občanů. Před dvěma le-
ty nechal kraj na své náklady vyměnit v deseti domech
v Grymovské ulici okna. V obci se snížila rychlost na
čtyřicítku, ale ani to nevedlo k vyššímu komfortu byd-
lení. Jediným řešením je výstavba obchvatu města.
Podle sdělení krajských úředníků je projektová doku-
mentace pro výstavbu dálnice už připravena. Další jed-
nání teď budou záležet hlavně na politické vůli nových
krajských zastupitelů, zda se jim podaří obchvat Pře-
rova zařadit mezi priority. Pokud ano, mohlo by se za-
čít stavět už v roce 2010. -ilo-

Pálení listí je nutno nahlásit 
Závěr podzimu patří už tradičně k času úpravy za-

hrádek před nadcházející zimou. V rámci úklidu mno-
zí zahrádkáři odpad ze zahrádky, listí i klestí místo dr-
cení a kompostování jednoduše spalují. V případě, že
tyto práce nenahlásí hasičskému záchrannému sboru,
vystavují se riziku, že je překvapí hasiči, kteří vyjedou
k nahlášenému požáru. Chcete-li se vyhnout problé-

mům kvůli planému poplachu, ohlaste včas chystané
pálení na příslušné operační středisko Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého kraje. Pro okresy Pře-
rov a Prostějov volejte na telefonní číslo 950 775 010,
pálení v olomouckém okrese je nutno hlásit na číslo
950 770 010. Zakázáno je ale vypalování trávy – fyzické
osoby za tento přestupek zaplatí pokutu do 25 tisíc ko-
run, právnické osoby se vystavují riziku až půlmilio-
nové sankce. -lech-

Kritizované společné šatny na bazéně
jsou už oddělené 

Pravidelní návštěvníci přerovského bazénu mají dal-
ší důvod ke spokojenosti. Kritizované společné šatny
na bazéně jsou už oddělené. Právě společný prostor ša-
ten pro muže i ženy a nedostatečný počet převlékacích
boxů se stal terčem kritiky. Nyní už je všechno jinak.
V šatnách se znovu objevila stěna, která společný pro-
stor rozděluje. Staronové řešení se zamlouvá i pedago-
gům, kteří do areálu docházejí na hodiny plavání i ve-
řejnosti. Přestavba recepce a šaten s převlékacími ka-
binami stála pět a půl milionu korun. Za recepcí se ob-
jevily automatické dveře, které celý prostor oddělují.
O příjemnou atmosféru se výtvarnými motivy vodního
světa postarají děti ze základní umělecké školy. Do kon-
ce roku v areálu bazénu přibude masážní vana pro de-
set až patnáct lidí a nový whirpool. -ilo-

Infradetektory řídí dopravu
Dopravu z Velké Dlážky do Předmostí a zpět pomá-

hají řídit čtyři nové infradetektory. Technické služby
města Přerova je na světelnou signalizaci instalovaly
poté, co Ředitelství silnic a dálnic dokončilo rekon-
strukci komunikace u podjezdu. V ní se totiž nacháze-
ly smyčky, které firma odfrézovala a levnější variantou
bylo nahradit je novými optickými čidly. Ta podle hus-
toty čekajících vozidel v koloně mohou prodloužit ne-
bo zkrátit dobu zelené na semaforu v rozmezí 10 až 30
vteřin. Jeden detektor přijde na 15 tisíc korun. -svam-

Bezpečnost chodců u Lověšic zajistí
nový ostrůvek

Denně své životy riskují lidé, kteří se snaží přejít přes
čtyřproudou silnici u Lověšic. Po frekventované silnici
jezdí jedno auto za druhým povolenou 70kilometrovou
rychlostí. Tři roky proto místní lidé volají po ostrůvku
s přechodem. V minulých letech tady došlo ke dvěma
úrazům chodců a jednomu zranění cyklisty. Jinou mož-
nost, jak se dostat na opačnou stranu silnice, kde leží lo-
věšický hřbitov, tamní obyvatelé nemají. Magistrát letos
jejich žádosti vyhověl a ještě do konce roku tady vznikne
ostrůvek. Podobný ostrůvek se před časem objevil v Lýs-
kách. U Lověšic kromě ostrůvku do konce roku stavební
firma vybuduje od Mádrova podjezdu i nový chodník.
Celá investice přijde na 1,5 milionu korun. -ilo-

Město chce zřídit vlastní odtahovou
službu 

Rázně zakročit proti řidičům nerespektujícím pravi-
dla parkování hodlá přerovský magistrát. A to zřízením
odtahové služby, která by nevhodně zaparkované vozy
převážela z komunikací na odstavné parkoviště. Odbor
rozvoje v současné době tipuje místa, kde by odstavná
plocha mohla být a hledá finanční rezervy na zakou-
pení odtahového auta, jehož pořízení přijde na dva
a půl milionu korun. Nekázeň řidičů doposud řešila
městská policie takzvanými botičkami, mnozí řidiči ale
nechávali zablokovaná auta dlouhodobě stát na mís-
tech, kde zavazela nebo bránila ostatním účastníkům
silničního provozu ve výjezdu či výhledu. Odtahová
služba by měla těmto problémům zamezit. -lech-

foto Gabriela Veselá

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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� 6. 12. 1498 Vilém z Pernštejna potvrdil za svého po-
bytu v Přerově spojení horního a dolního města, kte-
ré obyvatelé obou měst mezi sebou dobrovolně do-
mluvili. Téhož dne udělil Vilém z Pernštejna přerov-
ským soukeníkům cechovní řád.
� 20. 12. 1740 byla hrozná bouře s blesky, která vy-
vracela stromy, odnesla střechy.
� 23. 12. 1860 se pod vedením Cyrila Vítěze sešlo 19
řemeslníků, kteří připravovali založení záložny. 
� 13. 12. 1865 byla slavnostně otevřena v budově čp.
357 na Šířavě rolnická škola, která byla o rok později
přestěhována do budovy Za mlýnem. 
� 18. 12. 1867 předložil starosta Josef Dostal obecní-
mu výboru mapu Přerova, „podle níž se v budoucnu
stavěti bude“, tj. zastavovací plán. 
� 1. 12. 1892 se konala první valná hromada Občan-
ské záložny v Přerově.
� 10. 12. 1903 požádal Alois Šmíd z Litomyšle o udě-
lení koncese knihtiskařské pro město Přerov, protože
převzal 15. 11. 1903 knihtiskárnu od Jonáše Jahody dle
koncese z 28. 8. 1903. Koncese udělena 29. 2. 1904
v domě čp. 1140 na Loučkách (Havlíčkova ul.).
� 15. 12. 1909 požádali František Šutt a Eduard Dob-
rovolný o třetí knihtiskařskou koncesi v Přerově. Spo-
lečenskou smlouvou z 20. 2. 1910 vznikla firma Šutt,
Dobrovoný a spol., knihtiskárna a knihařství v Přerově. 
� 17. 12. 1913 postavil Karel Číhalík první trvalé kine-
matografické divadlo OLYMPIA v Havlíčkově ul.
čp. 1821, č. o. 38. 
� 12. 12. 1927 se okresní úřad přestěhoval do budovy
ve Smetanově ulici. Stavba architekta Jaroslava Stoc-
kara-Bernkopfa z Prahy pochází z let 1924–1927, rea-
lizoval ji přerovský stavitel Antonín Bartošek. 
� 4. 12. 1932 se v restauraci Akciového pivovaru v Pře-
rově konala ustavující schůze Ornitologického spolku
v Přerově. Předsedou byl zvolen učitel František Ginter. 
� 26. 12. 1936 začalo hrát sokolské loutkové divadlo
ve vlastním sále v budově nové sokolovny, která byla
otevřena na pravém břehu Bečvy 13. 9. 1936.
� 19. 12. 1939 německá státní policie zabavila všech-
ny spisy Dělnické tělocvičné jednoty a zastavila její
činnost. Dělnický dům byl zabrán pro německou mlá-
dež, hřiště postoupeno Sportovnímu klubu Přerov.
Spolek obnovil činnost v květnu 1945, dne 15. 6. 1950
byl vymazán ze spolkového katastru.
� V prosinci 1941 byl dostaven okresní sociálně zdra-
votní dům v Sušilově ul. č. o 25 (čp. 2392), kam byly
přestěhovány ošiřelé děti. Dále zde byly umístěny kan-
celáře Okresní péče o mládež, protirakovinová po-
radna, dispensář Masarykovy ligy proti TBC, poradna
pro matky a děti.
� Koncem roku 1944 byly na přerovském letišti umís-
těny tři bitevní perutě, pod 10. bitevní eskadrou, kte-
ré byly vyzbrojeny stíhačkami Focke Wulf Fw 190 A. 
� 10. 12. 1952 se konala ustavující schůze Okresního
výboru Svazarmu v Přerově. 
� 2. 12. 1963 v ranních hodinách byla jižní část re-
publiky zasažena zemětřesením, otřesy byly pociťo-
vány až v Přerově.
� 1. 12. 1970 vzniklo divadelní studio Dostavník.
� 21. 12. 1975 bylo otevřeno kino Hvězda sovětským
velkofilmem Bojovali za vlast.
� 14. 12. 1989 proběhlo setkání občanů s řídícím vý-
borem Občanského fóra a některými představiteli
města, 22. 12. se uskutečnilo 2. setkání občanů.
� 1. 12. 1994 byla na letišti zřízena 33. vrtulníková zá-
kladna, velitelem byl jmenován pplk. Vladimír Čajka.
� 3. 12. 1998 byl otevřen supermarket Billa v ulici Ko-
paniny. 
� 16. 12. 2000 loutkové divadlo slavnostně zahájilo
činnost v rekonstruovaných prostorách. 

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Napomohly k tomu příspěvky z pera přerovských ar-
cheologů, ve kterých informují o nevšedním nálezu
souboru keramiky v Lipníku nad Bečvou, popř. o zá-
chranném archeologickém výzkumu kostela sv. Máří
Magdalény v Předmostí. Předmostí z hlediska etno-
logického si všímá i Martin Novotný. Několik příspěv-
ků je věnováno Přerovu a shodou okolností upozorňu-
jí na skutečnosti, kterými Přerov ve své době vynikal

v celé zemi. Zvláště je třeba upozornit na studii Petra
Hlavačky o historii Kněžské nemocenské pokladny ja-
ko u nás i v zahraničí prvního a jediného kněžského so-
ciálně charitativního ústavu. Velmi dobrý zvuk měla za
1. republiky Okresní péče o mládež v Přerově, čehož si
všímá Věra Fišmistrová. Přerov ve světě proslavil Lu-
bomír Pleva, muž s foukací harmonikou, jehož bibli-
ografii zpracoval Oldřich Fiala. Dle nové interpretace
archivních pramenů, které provedl Jiří Lapáček, se uka-

zuje, že vývoj Přerova ve 14. a 15. století měl jinou po-
dobu, než se tradičně předpokládalo. Komplexní je po-
hled Mariana Pisky na májové oslavy v Přerově za 1.
republiky. Zájemce o regionální literaturu informuje
Jarmila Vohnická o nových přírůstcích. Příspěvky s mi-
mopřerovskou tematikou si všímají nejstaršího do-
chovaného náhrobku v Potštátě a slavnostního otev-
ření zámeckého nádvoří tamtéž (Ivan Krška), osudů

hudebního skladatele Josefa Schreiera, rodáka z Dře-
vohostic (Jan Trojan), nebo jiného učitele a hudební-
ka Jana Loyky, působícího v Tovačově (Ingrid Silná).
Problematikou vládního mincovnictví za Marie Tere-
zie se zabývá na muzejních exponátech ji představuje
Milan Chumchal. Závěr sborníku patří ohlédnutí za ar-
cheologem PhDr. Jiřím Kohoutkem, CSc. z pera Zdeň-
ka Schenka. Sborník je možné získat ve Státním okre-
sním archivu Přerov. PhDr. Jiří Lapáček

Vychází sborník Státního okresního archivu
Letošní, který vyjde o vánočních svátcích, patří k nejobsáhlejším doposud vydaným.

Májový tábor lidu KSČ, rok 1936 foto Muzeum Komenského

Láska je vděčné a vždy aktuální téma. In-
spirovala k přípravě dalšího kresleného
kalendáře i známého přerovského kreslí-
ře a básníka Lubomíra Dostála.

„Humorně servíruji „zaláskované“ lidi
v různých situacích,“ přiblížil podobu ka-
lendáře Lubomír Dostál. Autor se zaměřil
na jednoduchou kresbu a uvolnil cestu
k samotné myšlence.

Autor se nám svěřil, že usilovně pracuje
na dokončení nové básnické sbírky, která
nese název Procitnutí. Čtenářům se do-
stane do rukou začátkem roku 2009.

Šaf

Láska... 
a Lubomír

Dostál 2009
je název jeho v pořadí již

jedenáctého stolního
kalendáře
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INZERCE

Dobrá správa 

Mgr. Vladimír 
Puchalský
Společně pro 
Přerov

Každý z občanů Přerova si pod dobrou
správou města představuje něco jiného,
mnohdy rozdíleného až rozporného.
Myslím však, že se shodneme na tom, že
dobrá správa je něco jako dobré mravy
v soukromém životě. Je to takové chová-
ní městských orgánů, které jim sice ne-
předepisuje právní norma, ale které od
nich můžeme spravedlivě očekávat a po-
žadovat. Je to jednoduše řečeno souhrn
požadavků kladených na úředníky navíc,
nad rámec zákonů, na provádění správy
věcí veřejných, tedy celoměstských
a v rozhodování o věcech občanů. Osob-
ně se domnívám, že v Přerově nejsou ga-
rantovány všeobecně uznávané tzv. prin-
cipy dobré správy, neboť orgány města
a magistrátní úředníci spíše vycházejí
z tradice minulosti, tj. vžité vrchnosten-
ské správy, nikoliv dobré správy jako
služby veřejnosti. K této úvaze mne, mi-
mo jiné, dovedl dopis ombudsmana
a několik odpovědí pana primátora, ve
stavební věci pensionu Na Jižní, manže-
lům Kuběnovým. Aniž si to jmenovaní
uvědomují, jejich boj s úřadem je právě

zápasem o lepší, dobrou správu ve měs-
tě. A v mnoha směrech jsou občanským
příkladem a proto přerovskému úřed-
nictvu „nevoní“, jsou to kverulanti…

Jmenovaní „nebojují“ za nic jiného,
než aby příslušní úředníci magistrátu:

1. Dodržovali právní řád, pokud ho
znají!

2. Byli nestranní, pokud jsou toho
schopni!

3. Rozhodovali včas, pokud vůbec chá-
pou proč!

4. Byli předvídaví, pokud jsou schopni
připustit význam podobných případů!

5. Byli přesvědčiví, pokud chápou
smysl ústního a písemného vyjadřo-
vání!

6. Byli přiměření, pokud chápou, co je
tvrdost!

7. Byli schopni součinnosti, pokud chá-
pou komplexní řešení případu!

8. Byli odpovědni, pokud chápou vý-
znam jednoznačného vyjádření!

9. Byli otevření, pokud chápou smysl
nahlížení do úředních dokumentů!

10. Byli vstřícní, pokud chápou, co to je
respekt a zdvořilost!

Osobně se domnívám, že nevžijí-li se
uvedené principy na magistrátním úřa-
dě v Přerově jako desatero, či manuál
magistrátního úředníka, žádná proces-
ní analýza a její implementace nepřine-
se zlepšení a úředník si bude „dělat“ na-
dále, co uzná za vhodné.

V čele tohoto „polidšťování“ výkonu

veřejné správy musí stát tajemník úřadu
a to se vší rozhodností, myslím, že by
měl vyhlásit koncept přechodu na dob-
rou správu v podmínkách magistrátní-
ho úřadu Přerov.

Reakce tajemníka
magistrátu

Ing. Jiří Bakalík
tajemník 
Magistrátu města
Přerova

Na uveřejněný článek je možno reago-
vat stručně a výstižně – je to dobrá zprá-
va. Dobrá zpráva proto, poněvadž uka-
zuje, že není našim demokraticky zvole-
ným zastupitelům stav kvality a úrovně
rozhodování magistrátních úředníků
v hájení veřejného zájmu a příslušných
předpisů lhostejný.

Ano, stavební řízení jsou obecně u vět-
šiny magistrátů a úřadů občas kompli-
kovaná a vstupují do nich nejen účast-
níci řízení, ale i další dotčené orgány
státní správy. Ne vždy je předmět zájmu
či problém některých řízení tak evident-
ně „zřejmý“, jak se jeví laikovi či nezú-
častněnému zvenčí.

A právě od toho, aby se eliminovaly ty-
to zájmy a vyloučila neodbornost, laxnost
či podjatost úředníků, máme na našem

magistrátním úřadě nastavený přísný re-
žim. Jednak příslušnou celostátní legisla-
tivou, tak i vnitřními předpisy je garan-
tována odborná i etická úroveň jednání
úředníků, v tomto případě všech, kteří se
podílejí na správních procesech i organi-
začních a technických úkonech úřadu.

Na rozdíl od jiných profesí pro magis-
trátní úředníky platí počínaje způsobem
jejich přijetí do pracovního poměru až
po celé jejich konání tvrdá ustanovení
zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územ-
ně samosprávných celků, zejména Hla-
va III – Základní povinnosti úředníka.

A na našem úřadě speciálně platí ta-
jemníkem Magistrátu města Přerova vy-
daný Pracovní řád pro zaměstnance úřa-
du. A zde opět zejména v Části 3. – Zá-
kladní povinnosti zaměstnanců nalezne-
me přísná ustanovení, která zaměstnan-
cům přímo přikazují chovat se a konat
tak, jak naznačuje ve svém „desateru“
pan zastupitel a naopak ukládají v oblas-
ti etiky a odbornosti povinnosti, za jejichž
neplnění a nesplnění jsou přijímána pří-
slušnými vedoucími pracovníky perso-
nální opatření ve smyslu Části 15. Pra-
covního řádu – Porušení pracovní kázně.

Závěrem musím dát za pravdu panu
zastupiteli v tom, že uvedené „desatero“
opravdu nesouvisí s jakoukoliv procesní
analýzou, ale navozuje stav úrovně a eti-
ky veřejné správy jak v rovině úřednické,
tak v rovině zastupitelské a jejich vzá-
jemné korelace. Šaf

■ Názory zastupitelů

Blíží se konec roku, ve kterém Aca-
demic Jazz Band Přerov oslavil neuvě-
řitelných 50 let od svého vzniku. 

Ne každý z jeho příznivců měl mož-
nost zúčastnit se jubilejního koncertu
na oslavu tohoto výročí, konaného
22. 10. v Městském domě, a při této pří-
ležitosti si zakoupit některé z CD nebo
Almanach, jehož součástí je i CD. 

Fanoušky, na které se nedostalo, upo-

zorňujeme, že CD i Almanach je k do-
stání v Městském informačním centru
(Kratochvílova ul., Velká pasáž).

Zároveň mohou přijít na výstavu fo-
tografií z historie jazzu v Přerově
a především Academic Jazz Bandu,
která byla instalována v salonku Měst-
ského domu u příležitosti XXV. ČSJF. Ta
bude od prosince přemístěna do Měst-
ského informačního centra.

Celý Academic Jazz Band u stroje pana Heinze v Michalově v roce 2007. Naho-
ře Otakar Smejkal, Josef Černocký, Alexandr Kunert, Milan Strnadel, Miroslav Šiška, Pavel Ský-
pala, Jiří Pumprla a Karel Sekera, dole Herbert Novotný a Radomír Hrůza. Foto Toman
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Výstava fotografií z historie
Academic Jazz Bandu

Pozvánka
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Mnoho Přerovanů v tento den směřu-
je ke stájím školy, aby těmto ušlechtilým
zvířatům dopřáli hojnosti a sobě zpří-
jemnili čekání na slavnostní večer. Do-
ba krmení bude probíhat od 9 do 12 ho-
din. Koně nejvíce potěšíte kouskem tvr-
dého chleba, mrkví nebo jablíčkem.

„Vedení školy chce tuto tradici letos
rozšířit o další klasiku, která je spojena se
Štědrým dnem. Již od 15. prosince navo-
díme předvánoční atmosféru nejen na-
zdobeným vánočním stromem v budově
školy, ale i vystaveným betlémem s živý-
mi zvířaty, poníky, ovcemi, kozami
i drobnými zvířátky. K jeho prohlídce
zveme především rodiny s malými dět-
mi. Ty mohou zvířata nejen obdivovat,
ale také si je pohladit. Betlém bude k vi-
dění denně od 15. do 24. prosince v době
od 10 do 15 hodin. Při této příležitosti si
mohou žáci základních škol prohlédnout
areál zemědělské školy a zároveň zvážit
možnost studia na ní,“ upozornil ředitel
školy Ing. Karel Horký. Šaf Štědrovečerní krmení koní se vždy těší pozornosti dětí i dospělých.

I krmítko je ale možné umístit špatně
a ptákům spíš uškodit, uveďme proto
několik hlavních zásad: Krmítko může
být přímo na okně u skla nebo v zahra-
dě dále od domu, ale není dobré umís-
ťovat jej od jednoho do pěti metrů od
okna – ptáci by při vyplašení mohli na-
rážet do skel. Je-li krmítko těsně u okna,
vzlétnuvší ptáci nemají dostatečnou
rychlost, aby se mohli o sklo poranit. Kr-
mítko bychom měli plnit ráno co nejdřív
po rozednění, přes poledne může zůstat

prázdné a doplnit jej můžeme odpoled-
ne. Chladná noc představuje pro drob-
né ptáky velkou ztrátu energie, kterou
ráno potřebují co nejrychleji doplnit
a večer nastřádat na další noc. Na kr-
mítko dáváme jakákoli semena, obilí ne-
bo bobule, obecně známá je velká obli-
ba kaloricky bohaté slunečnice. Valná
většina ptáků jí dává přednost, může-li
si vybrat. Kosům a drozdům můžeme
nabídnout jablka nebo brambory vaře-
né v nesolené vodě, to je ale lepší dávat

Pravidelný kontakt s živou přírodou je v dnešním přetechnizova-
ném světě stále důležitější, a to nejen pro děti. Umístíme-li na ok-
no nebo před okna do zahrady krmítko, zajistíme si v zimním čase
každodenní bezprostřední blízkost volné přírody.

Vánoční strom pro ptactvo tradičně na Štědrý den zdobí děti s velkým zaujetím.

V prosinci nastává čas na krmení ptáků
na zem do zahrady. Zavěšený syrový lůj
nebo koupené lojové koule jsou výbor-
ným doplňkem krmítka a rozšíří počet
druhů, které můžeme pozorovat. Na kr-
mítko rozhodně nepatří zbytky jídla, ze-
jména sůl je pro ptáky jedem. Podobně
nenabízíme ptákům vodu, zvláště za
mrazu – ptáci se rádi koupou a namoče-
né promrzlé peří by znamenalo rozsu-
dek smrti.

Jak má správné krmítko vypadat, si
můžete prohlédnout od pondělí do pát-
ku od 8 do 16 hodin v zahradě Ornito-
logické stanice. Najdete zde různé typy
krmítek klasických i samonásypných. Zi-
ma je čas, kdy můžeme vyrobit budku
pro ptáky a různé typy ptačích budek
vám venkovní expozice představí také.
Můžete si je v ORNIS i objednat. 

Až do konce února nabízí ornitolo-
gická stanice školám zimní výukový
program na téma přikrmování. Ve ven-
kovní expozici se děti seznámí s různý-
mi typy krmítek, do ornitologických sítí
se vždy chytí spousta ptačích návštěvní-
ků a děti si tak mohou prohlédnout i ži-
vé ptáky. V části programu uvnitř budo-
vy vyrábí děti zvonečky ze semínek slu-

nečnice, luští křížovky, kreslí obrázky.
Pro nejmenší děti je připraven příběh
O nenasytném vrabci. Třída si odnese
krásný plakát a všechny děti semínkový
zvoneček a malý dárek. Program je ur-
čen pro všechny stupně škol, trvá dvě
hodiny, cena 20 Kč za žáka, každý žák si
přinese kelímek od jogurtu. 

Objednávky a další informace po-
skytne Jana Kosturová, tel. 581 219 910,
kl. 14, kosturova@prerovmuzeum.cz. 

Vánoční strom pro ptactvo
Stává se tradicí, že 24. prosince nabízí

ORNIS velkým i malým strávit kousek
svátečního času netradičním způsobem
– od 10 do 14 hodin si u nás můžete vy-
robit ze semínek, jablek a loje různé
ozdoby, kterými pak společně zdobíme
velikou jedli v zahradě. Je to náš Vá-
noční strom pro ptactvo. Pro všechny je
připravený materiál na výrobu ozdob,
ale i sváteční laskominy, aby i vám u nás
bylo hezky. Takže až půjdete na Štědrý
den na procházku, zastavte se u nás, rá-
di vás přivítáme.

Hezký zimní čas přejí pracovníci ORNIS
Zdeněk Vermouzek a Jana Kosturová 

Sbírejte padesátníky pro
poraněná zvířata

Každý rok pořádá město veřejnou sbírku pod vánočním stromem. Tentokrát
bude vybraná částka použita k úhradě nákladů na veterinární péči a k nákupu
krmiv, léčiv a veterinárních pomůcek pro zraněné živočichy v záchytné stanici
v areálu ORNIS v Bezručově ulici. Můžete do ní házet i dnes už neplatné padesá-
tihaléřové mince. Kasička bude tradičně umístěna pod vánočním stromem.

Střední škola zemědělská v Přero-
vě již tradičně na Štědrý den při-
pravila Sváteční krmení koní, kte-
ré se letos uskuteční již posedmé. 

Přijďte s dětmi na sváteční krmení koní a navštivte betlém
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■ Rozpis pohotovostních lékáren

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Nerudova úplná uzavírka (oprava vozovky) do 30. 12.

âekynû, Zámecká úplná uzavírka (oprava vozovky) do 31. 12.

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

7. 12. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

14. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

21. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

24. 12. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

25. 12. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

26. 12. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

28. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr. Pal-
ler, Îerotínovo nám. 22 • lékárna U zlatého hada, âechova 41, 

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�1. 12. • Jak si zachovat dobré oãi – Olga
Îupková (zdravotní sestra)
�8. 12. • Volnû prodejné pfiípravky pro zv˘-
‰ení odolnosti – Mgr. BoÏena Malinová
�15. 12. • ·lechtické mesaliance na pfie-
lomu 19. a 20. století. – Mgr. Lubor MaloÀ

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�4. 12. • Vánoãní pfiání – rybiãka
�11. 12. • Korálkové ozdoby – andílek
a hvûzdiãka

�18. 12. • Zápich rybka – vánoãní baÀka

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hodin

úter˘ od 9 do 10 a od 18 do 19 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 13 hodin
(od 10 do 12 hodin s lektorem)

Kavárna pro seniory
�9. 12. v 16 hod. • Spojené arabské emi-
ráty – pfiedná‰í Emilie Va‰ko

■ Setkávání seniorů Spolu Centrum Sonus

INZERCE
■ Klub českých turistů

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�4. 12. • Hustopeãe n. B.–Poruba–Le‰-
ná–Vala‰ské Mezifiíãí, 15 km, J. ·vec odj.
8.58 hod.
�6. 12. • Horní Lideã–Laãnov. skály–Va-
la‰ská Polanka, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�11. 12. • Pfierov–Îernava–Îeravice–âe-
kynû–Vinary–Pfierov, 16 km, J. ·vec, odch.
8 hod., sraz u mostu Míru
�13. 12. • DP Okolím Vy‰kova, 20–30 km,
J. Pûãek, odj. 6.39 hod.
�13. 12. • Dol. Nûtãice–lovecká chata Hu-
bert–T˘n n. B.–Lipník, 15 km, M. âasta, odj.
7.58 hod.
�18. 12. • Osek n. B.–Veselíãko–Stamûfii-
ce–Veselíãko, 12 km, J. ·vec, odj. 7.58 hod.
�20. 12. • Brno–Útûchov–Vranov–âeská,
13 km, P. ·Èáva, odj. 7.39 hod.
�30. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj. 7.36 hod.

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�3. 12. • Pfierov–Kozlovice–podél Beã-
vy–Pfierov, 10 km, od tenisov˘ch kurtÛ
10.30 hod., L. Poláková. 
�6. 12. • Val‰ov–Venu‰ina sopka–Koãov–
Uhlífisk˘ vrch–Bruntál, 19 km, vlak 6.41 hod.,
Vl. Wnuk.
�10. 12. • Staré Mûsto–Velehrad a zpût,
12 km, vlak 7.36 hod., C. Punãocháfiová.
�17. 12. • Pfierov–grymovsk˘ most–Rad-
slavice–Pavlovice, 10 km, od tenis. kurtÛ
9.30 hod., V. Polidorová
�27. 12. • Vycházka na ukonãení roku
2008, v 9 hod. od sokolovny, Vl. Wnuk.

�31. 12. • Tr‰ice–Kamenná chata–údolí
Ole‰nice–pfiehrada–Tr‰ice, 11 km, bus
9 hod., V. Vaculík.

�1. 1. 2009 • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec. Setkání a vydávání pamûtních listÛ
u památníku nad Pfierovskou roklí v dobû
10–14.30 hod., trasu i zpÛsob v˘stupu si volí kaÏ-
d˘ sám.  

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�2. 12. • schÛze v restauraci Pivovar
v 19 hod.
�6. 12. • Pfierovsk˘ traverz, poslední traverz
pfiátel VHT spojen˘ s promítáním z hor a s taneã-
ní zábavou, 12 km, J. Machálek, sokolovna
9 hod., pû‰í
�13. 12. • Vsacké vrchy, Bumbálka–So-
láÀ–RoÏnov, 32 km, J. Balcárek ml., vlak
6.05 hod., bûÏky 
�20. 12. • Host˘nské vrchy, Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Vala‰ské Mezifiíãí, 38 km, J. Bal-
cárek ml., vlak 7.36 hod., bûÏky 
�26. 12. • ·tûpánská jízda, Pustevny–
MartiÀák–Pustevny–Fren‰tát p. R., 27 km,
A. Koufiil , vlak 6.05 hod., bûÏky
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80 let hokeje
ve městě

V závěru měsíce listopadu byly za-
končeny oslavy 80 let hokeje ve městě
Přerově. 

Příznivci si mohli prohlédnou pěknou
výstavu dokumentů z historie populár-
ního sportu, která byla umístěna v MIC
v Pasáži. Závěr ale patřil klání na ledě.
Bývalí hokejisté Meochemy Přerov se ut-
kali se svými vrstevníky z DS Olomouc.
Na obou stranách se objevili hokejisté,
kteří se zapsali do historie klubů. V mod-
rožlutém dresu Meo to byli Fous, Svozil,
Ovčáček, Luzar, Řezáč a další. 

Diváci viděli od prvního buly souboj
podle starých not, i když hokejisté k so-
bě měli více ohledů v osobních soubojích
než dříve, kdy se utkávali o ligové body.
O zápisy do listiny střelců se na přerov-
ské straně postarali hráči obou generací,
které utkání odehráli. Za tu starší, která
pamatuje největší úspěchy Meo v 1. lize,
to byli Luzar s Řezáčem, z těch mladších
potom Málek a Milan Zatloukal. Střetnutí
skončilo spravedlivou remizou 5:5 a roz-
hodovaly až samostatné nájezdy. V těch
byli úspěšnější olomoučtí hosté. Výsle-
dek ale nebyl tím nejpodstatnějším. Dů-
ležité bylo setkání odvěkých rivalů a slav-
nostní forma zakončení oslav. To diváci
ocenili nejen potleskem, ale i skandová-
ním známého Meo, Meo. 

V rámci utkání byli odměněni i nejza-
sloužilejší funkcionáři a hráči historie. Ti
se na ledové ploše setkali s nastupující
hokejovou generací. K rozloučení se
s oslavami přispěl i fanoušek z nejvěr-
nějších, zpěvák Pavel Novák.

Moderní
gymnastika

Ryze dívčí sport se v Přerově rozvíjí už
od roku 1952, kdy byl založen první
kroužek umělecké gymnastiky. Pod
křídly TJ Spartak PS jsou závodnice od-
dílu moderní gymnastky od roku 1976.
Podle těchto čísel je jasné, že klubem už
prošly generace dívek.

Největší rozvoj a úspěchy klubu se da-
tují zhruba od přelomu tisíciletí. Do se-
znamu úspěchů rok co rok přibývají dal-
ší ceny a pěkná umístění. Přerovské gym-
nastky se také zúčastňují celé řady pod-
niků a dívky své město reprezentovaly
i na Slovensku, ve Slovinsku a Rakousku. 

Pod vedením hlavní trenérky Ivy Otá-
halové se v klubu připravuje okolo pa-
desáti dívek, všech věkových i výkon-
nostních kategorií. K tréninku a závo-
dům využívají tělocvičnu základní školy
Svisle a sál sokolovny. Závodní azyl gym-
nastky nalezly v hale v Troubkách, kam
jezdí rády také ostatní závodnice.
V Troubkách našly velice příjemné pro-
středí. Spartak zde každoročně pořádá
Přerovskou stuhu, Podzimní pohár a ta-

ké PM servis cup. Děvčata se potom pra-
videlně představují domácímu publiku
na akademiích v sokolovně. Před námi
je letos ještě pravidelná předvánoční.

Moderní gymnastika je sportem, který
dělá městu Přerov velmi dobré jméno už
opravdu dlouhá léta.

Hobby
autocross 

Autodrom na Přerovské rokli našel
v posledních letech mnohem větší vyu-
žití než dříve. Vedle špičkových auto-
krosových závodů ME a MČR zde pořá-
dají své závody i amatérští jezdci. 

Ti se na rychlou kilometrovou trať, kte-
rá patří vůbec k nejrychlejším v evrop-
ském šampionátu, sjíždějí ze širokého
okolí. 

Hobbycross, jak je tato motoristická
disciplína nazývána, je poměrně levnou
možností k závodnímu vyžití. V Přerově
je to navíc na špičkové trati. Organizáto-
ři, kde je hlavní postavou Antonín Sla-
měník, autokros amatérů přemístili na
rokli z okruhu nedaleko Tovačova. Našli
zde nejen výbornou trať, ale i kvalitní zá-
zemí parkoviště pro jezdce. Organizační
tým vše zajišťuje na velmi dobré úrovni,
včetně úpravy dráhy či zdravotnického
a pořadatelského zabezpečení.

Seriál, který letos čítal 6 závodů, se ří-
dí přesnými technickými předpisy
a omezení úprav speciálů směřuje k co
největší bezpečnosti. Jízda je třeba při
převrácení vozidla zastavena. I díky těm-
to krokům se na rokli jezdí opravdové
závody. Vycítili to také příznivci moto-
ristických sportů, kteří se ve stále větším
počtu chodí na hobby závody podívat. 

Letos se v Přerově jely i podniky MM,
kde se naše trať střídala s Přibicemi. Ten-
to krok vedl k pestřejšímu poli vozů
a jezdců. Diváci mohli sledovat téměř pa-
desátku závodníků za volanty nejrůzněj-
ších typů aut. Noví jezdci z jižní Moravy
ale měli ke známé dráze respekt a vítězi-

li spíše zkušení domácí borci. Nejúspěš-
nějším jezdcem ročníku byl Miroslav
Neumann, startující v nejsilnější obje-
mové třídě. Ten všech šest svých startů
proměnil ve vítězství a vždy si odvážel
zlatý vavřínový věnec. I v roce 2009 se
můžeme těšit na zajímavou podívanou.

Co nás čeká
v prosinci

Pomalu ale jistě se blíží závěr kalen-
dářního roku 2008 a končí též sportov-

ní rok. Z velkých akcí si některé, které
k závěru roku patří, připomeneme.

V tenisové hale TK Precolor se už po-
čtvrté sejdou tenistky na Zubr cupu. Bu-
de se hrát 8. až 14. prosince. Dotace tur-
naje je 25 tisíc dolarů. Do turnaje i kvalifi-
kace vstoupí vždy 32 tenistek. Pro hráčky

je to jedna z posledních možností, jak po-
sbírat body do žebříčku WTA a vyhnout se
třeba na Australian open kvalifikaci. V mi-
nulých letech jsme v turnaji viděli i zají-
mavé hráčky z první světové stovky.

Definitivní tečky za sportovním rokem
dělají už déle dvě známé akce. Poslední
prosincový den se dopoledne běží Sil-
vestrovský běh a odpoledne se stovky
diváků scházejí u Bečvy na šou otužilců.

První den roku nového se pak sportov-
ci sejdou nejen na turistickém výstupu,
ale i na novoroční cyklistickém výjezdu
nebo otevírání fotbalové sezony.

Jaroslav Blaťák

Moderní gymnastky TJ Spartak Přerov dělají dobré jméno jak svému klubu, tak i městu. foto archiv TJ Spartak Přerov

■ Ohlédnutí za sportem

V¯PRODEJ
SKLADOV¯CH ZÁSOB ZBOÎÍ ZNAâEK 

ZA MIMO¤ÁDNù NÍZKÉ CENY
V prodeji dámské topy, mikiny, suknû, ‰aty, bundy, ‰ály, ãepice, pánská

triãka, mikiny, jeansy. V prodeji i vzorkové kolekce za v˘hodné ceny.

ZA NÁKUP NAD 1000 Kã DÁREK ZDARMA

KDY? V úter˘ 9. prosince 2008 OD 9. DO 17. HODIN

KDE? Mûstsk˘ dÛm Pfierov, vchod z T.G.M., 1. patro, Mal˘ sál

!

!

pofiádáSpoleãnost

INZERCE
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Tajenka křížovky: Japonské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Jedno dobré slovo hřeje srdce po celou zimu

Výstavu komorního charakteru při-
pravilo oddělení regionální historie
muzea. Nabízí návštěvníkům pohled na
poetický příběh o narození Ježíše Kris-
ta očima řezbáře Bedřicha Zbořila. 

Bedřich Zbořil je řezbář, žijící na Sáza-
vě, v romantické krajině plné hlubokých
lesů, která ho okouzlila a přivedla k řez-
bářské tvorbě. Od roku 1997 postupně vy-
řezává pro Muzeum Komenského v Pře-
rově betlém, jehož soubor dosáhl v sou-

časné době počtu kolem 120 figur. Bed-
řich Zbořil patří k těm tvůrcům, řezbá-
řům, jimž dřevo učarovalo. Tvoří pro ra-
dost, pro potěšení. Pracuje převážně s li-
povým dřevem. Jeho výrazný, osobitý ru-
kopis, libující si v detailu, je nezaměnitel-
ný. Svým dílkům o velikosti kolem třiceti
centimetrů, i přesto, že jim ponechává
původní, přirozený vzhled syrového dře-
va bez použití barev, dokáže vdechnout
život s naprostou přirozeností a věro-

hodností. Svou něžnou
poetikou a dokonalým
zvládnutím řezbářské
techniky osloví betlém
každého z návštěvníků.

Výstava Pod hvězdou
betlémskou se koná
v historickém sále pře-
rovského zámku v do-
bě od 5. prosince do
19. ledna. mch

Vánoční koncerty
K příjemné předvánoční náladě přispě-
je tradičně řada známých umělců. Na-
bídka koncertů je skutečně rozmanitá.

❆
Galakoncert – Předvánoční

setkání s Genáčkem
5. 12. v 19 hodin na výstavišti

v Přerově

Petra Černocká, Ondřej Ruml, Marco Pil-
lo a Gipsy Kingc Revival, Janek Ledecký
za doprovodu M. Nostitz Quarteta

❆
Vánoční koncert v Muzeu

Komenského
9. 12. v 19. 30 hodin v Mervartově

sále přerovského zámku 

Jazz band Základní umělecké školy Že-
rotín z Olomouce

❆
Stříbrňanka

15. 12. v 19.30 hodin v Městském
domě

Vánoční koncert oblíbené dechovky pod
vedením kapelníka Vojtěcha Horkého

❆
Vánoční koncert Pěveckého
dětského sboru Přerováček 

(DDM Atlas Přerov)

20. 12. v 19 hodin v Městském domě

❆
Tradiční vánoční koncert

17. ročník varhanního
koncertu

Střední školy gastronomie a služeb,
Šířava

12. 12. v 19. 30 hodin v chrámu 
sv. Vavřince

Účinkují Vladimír Roubal – varhany, Jan
Verner – trubka, Jana Koucká soprán.
Na programu hudba Johanna Sebastiana
Bacha , Georga Philippa Telemanna, An-
tonia Vivaldiho, Josefa Haydna, Jana Ja-
kuba Ryby, Georga Fridricha Händla ad.

❆
Koncert smíšeného

pěveckého sboru Vokál
26. 12. v 16. 30 hodin v chrámu 

sv. Vavřince

Na programu bude mše Jiřího Pavlici
Missa Brevis s nástrojovým doprovodem
studentů Konzervatoře Brno. Zazní i vá-
noční koledy. Diriguje Kamila Fojtová.

Jako každý rok i letos připravilo Mu-
zeum Komenského v Přerově svým ná-
vštěvníkům ukázky z tvorby umělec-
kých řemeslníků, které již tradičně ne-
sou název Ježíškova dílna.

Každý se jistě rád nechá inspirovat krá-
sou paličkované krajky, háčkovaných,
korálkových a slaměných vánočních
ozdob, stejně jako fortelem řezbářů
a křehkostí kukuřičného šustí. Kouzlo
předvánočního času podpoří i nezamě-
nitelná vůně medových perníčků. 

Ježíškovu dílnu můžete navštívit
16. prosince v předsálí Mervartova sá-
lu od 14 do 18 hodin. Součástí progra-
mu bude v 16 hodin vystoupení dětí
z Kroužku mladých muzejníků s před-
stavením Pekelný Mikuláš aneb Jak se
čerti chystali a od 17 hodin koncert pře-
rovské hudební skupiny Codex. mch Přerovské paličkářky předvádějí své umění na Ježíškově dílně loňských Vánoc.

foto Jan Čep

PozvánkyPod hvězdou betlémskouVýstavy v Muzeu
Komenského

Ježíškova dílna – umělecká řemesla



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045 • Vstup pouze hlavním vestibulem

Den sauna rekondiãní stoly
Slender

pondělí společná párová 15–21 13.30–20.30
úterý ženy 14–20 7.30–14.30
středa muži 13–21 13.30–20.30
čtvrtek ženy 13–21 13.30–20.30
pátek muži 14–21 7.30–14.30
sobota společná 12–16, ženy 16–18 zavřeno
neděle zavřeno zavřeno
Výjimky: 22. 12.–1. 1. 2009 sauna – zavřeno

23. 12.–1. 1. 2009 rekondiční stoly – zavřeno

■ Plavecký areál – relaxace a sauna

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára, sprchy koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem vefiejnost 1D imobilních obãanÛ dÛchodci

pondělí zavřeno 6.15–7.45 15–16 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 18–21 14–15 16–17

středa 15–20 6.15–7.45, 15–21 15.30–16, 18–19 11.30–13.30

čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 18–21 14–16

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–21 14–15 15–17

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12

Výjimky: 6. 12. dětský zavřeno, 50m 19–20 • 20. 12. dětský zavřeno, 50m 12–20 • 11. 12. pára zavřeno, koupání veřejnosti 14–16 • 24. 12.
dětský a 50m 10–14 • 25. 12. zavřeno • 26. 12. dětský a 50m 10–18 • 27. 12. dětský a 50m 10–20 • 28. 12. dětský 10–18, 50m 10–20 • 29. a 30. 12.
dětský a 50m 10–20 • 31. 12. dětský a 50m 10–14 • 1. 1. 2009 zavřeno
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■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út aÏ pá 8–17 hodin, so a ne 9–17 hodin
24. 12.–1. 1. 2009 zavfieno

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu
zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie
odboje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
V˘stavy:
�do 31. 12. • 120 let Muzea Komenského
v Pfierovû
�do 31. 1. 2009 • Pozdrav z Pfierova aneb
Jak se Ïilo za 1. republiky
�5. 12.–19. 1. • Betlémy (Galerie, Historic-
k˘ sál, Mal˘ v˘stavní sál)

Korvínský dům
Muzejní úterky v 17 hodin

�2. 12. • Národní parky Nového Zélandu –
Ing. Rudolf ·tûpanãík

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
25. 12.–1. 1. 2009 zavfieno

�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky, Pta-
ãí lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 30. 1. 2009 • Stromy parku Michalov,
v˘stava stromÛ mûstského parku, doplnûná do-
provodn˘mi akcemi.
�24. 12. 10–14 hodin v areálu ORNIS • Vá-
noãní stroj pro ptactvo, v˘roba netradiãních
ozdob na vánoãní ptaãí strom.
�V˘ukové programy pro ‰koly • Ptáci – v‰e
ze Ïivota ptákÛ, Zimní – o ptácích na krmítku
a pfiikrmování, Stromy – v˘ukov˘ program pro
M·, Z· a S· v Michalovû
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1.–5. 12. 8.30–11.30, 13–17 hod., v pá-
tek jen dopoledne • Vánoãní salon – celo-
t˘denní akce pro ‰koly a vefiejnost s ukázkami li-
dové tvofiivosti. Skupiny nutno pfiihlásit pfiedem.
�16. 12. v 16 hod. • Vánoãní hvûzdiãky –
vystoupení Pfierovského dûtského sboru a Ta-
neãní ‰koly na nám. TGM.
�4. 12. v 17 hod. • âertoviny v areálu BIOS,
kouzeln˘ podveãer nejen pro dûti, pfiihlá‰ky pfiedem

■ Klub Dlažka
�18. 12. v 19 hod. • Fleret a Jarmila ·u-
láková, klub Teplo na Horním námûstí

www.dlazka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti
6. a 13. 12. 15.45–16.45 17–18
7. a 20. 12. 8.30–9.30 10.30–11.30
14. 12. 9–10 11–12
21. 12. 9–10 10.15–11.15
22., 23. a 30. 12. 14.45–15.45 16–17
24. 12. 9.30–10.30 10.45–11.45, 13.30–14.30
25. a 29. 12. 9.30–10.30, 14.45–15.45 10.45–11.45, 16–17
26.–28. 12. 14.45–15.45 16–17
29. 12. 15.45–16.45 17–18
31. 12. 9.30–10.30 10.45–11.45

■ Městský dům
�3. 12. v 8.30 a 10 hodin • âertÛv ‰vagr,
dûtsk˘ muzikál pln˘ lidov˘ch a národních písniãek 
�7. 12. v 15 a v 18 hodin • Eva a Va‰ek,
koncertní vystoupení populární dvojice
�10. 12. v 19.30 hodin • Banánová velry-
ba – Halina Pawlowská v novém pofiadu
�14. a 26. 12. od 13.45 do 18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce, hraje oblíbená Zá-
horská kapela 
�15. 12. v 19.30 hodin • StfiíbrÀanka – vá-
noãní koncert oblíbené dechovky pod vedením
kapelníka Vojtûcha Horkého
�18. 12. v 19 hodin • Vánoãní speciál Sc-
reamers, tradiãní pfiedvánoãní setkání s popu-
lární travesti skupinou Screamers z Prahy
�20. 12. v 19 hodin • vánoãní koncert PDS
Pfierováãek (DDM Atlas Pfierov)
�22. 12. v 19.30 hodin • Ondfiej Havelka
a jeho Melody Makers, Zavfiete oãi, pfiichází-
me… – nov˘ pofiad známého interpreta

�27. 12. ve 20 hodin • Silvestr naneãisto se
Synkopou, tradiãní pfiedsilvestrovské setkání v ta-
neãním duchu se stolovou úpravou velkého sálu
�31. 12. ve 20 hodin • Silvestr 2008 nejen
pro pfiátele nedûlních párty s dechovkou.
K tanci a poslechu doprovází oblíbená dechová
hudba Záhorská kapela se sv˘mi sólisty

tel. 581 215 101

■ Akademie III. věku
�10. 12. v 15 hodin • Bolesti hlavy a mig-
rény. Pfiedná‰í primáfi MUDr. Jan Gramata. Za-
sedací místnost jídelního bloku pfierovské ne-
mocnice, 1. poschodí.

■ KPVU
�11. 12. v 16.30 hodin • PafiíÏ – královna
mûst. Beseda s Ing. Helenou Patoãkovou. Kor-
vínsk˘ dÛm na Horním námûstí.

■ Hrad Helfštýn
v prosinci zavfieno

�3. 1. 2009 8–15 hodin • tradiãnû otevfieno prv-
ní sobotu v novém roce pro turistickou vefiejnost.

■ Městská knihovna

�15. 12.  v 18 hodin • (pfied)Vánoãní bez-
stresov˘ veãírek s Janem Burianem. Klub
Teplo na Horním námûstí. Vstup zdarma.

Hodiny naslouchání
a duchovní péče

Každou středu od 16 do 18 hodin se ve
Farním sboru Českobratrské církve evan-
gelické v Přerově (Č. Drahlovského 1) ko-
nají hodiny naslouchání a duchovní pé-
če. Jedná se o bezplatnou nabídku indi-
viduálních a naprosto diskrétních roz-
hovorů (vedených farářem sboru Mgr.
Petrem Kulíkem) pro všechny, kterým se
nedostává duchovní podpory či útěchy
nebo třeba jen mezilidského kontaktu.

■ Rodinka klub pro rodiče a děti

�Pondûlí 15.30–17.30 hod. • zdravotní
cviãení, v˘tvarná v˘chova, zpívánky a di-
vadlo, dûti 2–6 let. 17.30–19 hod. • nûmãi-
na pro pokroãilé s hlídáním dûtí
�Úter˘ 16.15–18.15 hod. • hrajeme si s jo-
gou + tvofiení + stolní hry, dûti 4–8 let
�Stfieda 8.30–9.30 hod. • cviãení na vel-
k˘ch míãích pro dûti 3–8 mûsícÛ, 10–11 hod.
• cviãení na velk˘ch míãích pro dûti 8–15 mû-
sícÛ, 16.30–18 hod. • cviãení na míãích
a tvofiení pro batolátka 1–4 roky, 18–19 hod.
• re:tara, relaxaãní tanec pro radost s Dá‰ou.
�âtvrtek 16.30–18 hod. • nûmãina pro za-
ãáteãníky s hlídáním dûtí a zároveÀ herna pro
batolátka, skupina max. 5 lidí
�Pátek 15.30–17.30 hod. • tvofiivá dílna pro
dospûláky a ‰koláky, 21. 11. korálkování a drát-
kování, 28. 11. v˘roba adventních vûncÛ a ubrous-
kovka, 12. 12. ozdoby z vizovického peãiva
�8. 12. v 16 hod. • Mikulá‰ská nadílka v klu-
bu Teplo. Rezervace místa a Mikulá‰sk˘ balíãek.
�30.12.–1. 1. 2009 • Silvestr na Sola Gra-
tii s lyÏováním, hry pro v‰echny
�16.–18. 1. 2009 • víkendovka s lyÏová-
ním na Horní Beãvû pro rodiny s dûtmi

www.rodinka.cz

30. 11. nedûle v 17 hodin
Slavnostní rozsvícení vánoãního stromu

4. 12. ãtvrtek odpoledne
Vánoãní kamion Coca-Coly

5. 12. pátek v 16.30 hodin
Pfierovská mikulá‰ská nadílka

15. 12. pondûlí v 16 hodin
Trubaãi Pfierov, Vokál

16. 12. úter˘ v 16 hodin
SVâ Atlas Pfierov

17. 12. úter˘ v 16 hodin
Záhorská kapela, Duck Beat Pfierov

18. 12. ãtvrtek v 16 hodin
Z· a M· Matefiídou‰ka
D2 Dance Pfierov

19. 12. pátek v 16. hodin
Dechov˘ orchestr Haná

+ MaÏoretky ZU·

20. 12. sobota v 16 hodin
Hanácké Prosének
Taneãní ‰kola HIT

21. 12. nedûle
v 10.30 hodin Moravská veselka

v 16 hodin Îiv˘ Betlém

22. 12. pondûlí v 16 hodin
Bor‰iãanka – vánoãní, KC Band

23. 12. úter˘ v 16 hodin
Hanák Troubky, David ·koloudík

24. 12. stfieda v 10.30 hodin
Pavel Novák – vánoãní, VûÏní hudba ZU· 

18.–21. 12. 2008 • Vánoãní salon – SVâ ATLAS a BIOS • mal˘ sál Mûstského domu

Vánoãní hvûzdiãky
námûstí T. G. Masaryka

Vánoce na Floře
Nákupy i zabijačkové hody
Vánočním nákupům bude od 13. až

do 21. prosince patřit olomoucké vý-
staviště Flora. Na návštěvníky čeká pest-
rá nabídka vánočních ozdob, hraček,
knih, galanterie, sportovních potřeb,
obuvi a konfekce včetně doprovodných
programů. www.flora-ol.cz

Synkopa
kolem roku 1970



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. prosince 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Malba na skle. Řadí se k nej-
starším technikám zušlechťo-
vání skla. Ze způsobu techno-
logie, kdy malíř musí malovat
stranově obráceně na rubové
straně skla se tomuto malová-
ní říká také podmalba. Tato
svébytná kulturní technika se
do Čech rozšířila v 15. stol. ze
severní Itálie a plnila funkci
nejen estetickou, ale i ikonár-
ní. V dnešní době se touto ná-
ročnou technikou zabývá jen
velmi málo výtvarníků, mezi

které patří přerovská výtvarnice Slavomíra Foretová. Připravila malou, ale zají-
mavou kolekci obrázků s názvem Čeští patroni. Můžete obdivovat zajímavé posta-
vy z české historie. V galerii vás čeká i další zajímavá kolekce komorních bronzo-
vých plastik sochaře Saši Zahradníka.
Můžete zhlédnout také keramiku, sklo a širokou tvorbu našich předních autorů.
V prosinci je otevřeno všechny soboty a poslední dvě neděle.

V prosinci zde vystavují výtvarníci, kteří s minigalerií dlouhodobě spolupracují. Me-
zi oblíbené autory patří Vilém Pokorný, který se v tvorbě zaměřuje na krásu české
přírody, zvláště podhorskou krajinu a přírodu na úpatí Krkonoš. Dále zde vystavu-
je Miroslav Dyl, který je převážně zaměřen na krajinu Beskyd a Oderských vrchů.
Velmi zajímavá jsou zátiší s květinami od Vlasty Tvrdé. Uvidíte keramiku Darji Čej-
kové a kolekce uměleckého skla Glass Atelier Vizovice. Kopie egyptských reliéfů,
které jsou z umělého kamene, vystavuje Nová Akropolis z Olomouce.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

Návštěvníci uvidí dřevěné bet-
lémy uměleckého řezbáře Jo-
sefa Vybírala, tradiční vánoční
paličkované ozdoby a prostírá-
ní firmy TOPAK, drátované zvo-
nečky, vitrážové andílky a šper-
ky mistra cechu dráteníků Evy
Jurčíkové, vánoční keramiku
Dany Karpetové, adventní kera-
mické svícny a užitkovou kera-
miku a porcelán Petra Jurníčka.
Dále bude zastoupena široká
paleta obrazů a grafiky stálých
autorů galerie Centrum. Pře-
devším se jedná o novou ko-
lekci akvarelů a originálů německé autorky Ilsy Klingelhöfer, romantické krajinky
Dagmar Zemánkové, pohádkové uličky Ondřeje Kočára, nové grafiky Soni Lebe-
dové, umělecké smalty a keramiku Antonína Gavlase, umělecké sklo firmy Waga,
kožené kabelky a doplňky Olgy Havrdové, šperky akademické malířky Nadi Sta-
novské, hedvábné šátky různých autorů a keramiku Aťky Švestkové.

Slavomíra Foretová,
malba na skle

Saša Zahradník, Jaro,
bronzová plastika

Prosinec bude již tradičně ve
znamení vánoční souborné vý-
stavy. Můžete se těšit na svá-
teční ubrusy a prostírání s vá-
nočními motivy, tradiční ozdo-
by ze slámy a šustí a také vá-
noční vitráže.
Dále si můžete udělat radost
originálními polštářky a hrač-
kami z dílen textilních výtvar-
nic a českými dřevěnými hrač-

kami. Keramické adventní svícny, keramické a kované  zvonečky a velký výběr za-
jímavých kovaných svícnů mají také své místo mezi oblíbenými dárky. Nebude chy-
bět ani figurální keramika a tradiční užitková keramika z dílen mnoha autorů.

Dřevěný betlém Josefa Vybírala

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–3. 12. v 17.30 hod. • NESTYDA (âR,
komedie). Neromantická komedie o manÏelství
a sexu. ReÏie: Jan Hfiebejk. Hrají: Jifií Macháãek,
Emília Va‰áryová, Simona Babãáková, Pavel Li‰-
ka, Pavel Landovsk˘.
�1. a 2. 12. ve 20 hod. • SAW V. (USA, th-
riller/horor titulky premiéra). Dal‰í kultovní film
série SAW. ReÏie: David Hackl. Hrají: Robin Bell,
Scott Patterson, Julie Benz, Meagan Good.
Pfiístupn˘ od 18 let 92 min. vstupné 85,- Kã
�4.–10. 12. v 17 hod. a 7. 12. v 15 hod. •
MADAGASKAR 2 (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing, premiéra). Stále spolu. Stále ztra-
cení. H˘ãkané hvûzdy newyorské zoo tragicky za-
kysly na ostrovû u africk˘ch bfiehÛ. ReÏie: Eric
Darnell, Tom McGrath, Etan Cohen. âesk˘ da-
bing: Filip BlaÏek, Filip ·varc, Miroslava Ple‰ti-
lová, Václav Vydra, Zby‰ek PantÛãek.
�4.–7. 12. ve 20 hod. • NOCI V RODANTHE
(USA, romantick˘, titulky, premiéra). Nikdy není
pozdû na druhou ‰anci… ReÏie: George C.Wol-
fe. Hrají: Richard Gere, Diane Lane, Scott Glenn.
Pfiístupn˘ od 12 let 97 min. vstupné 90,- Kã
�8. a 9. 12. ve 20 hod. • KATY≈ (Polsko, dra-
ma, titulky, premiéra). Pfiíbûh o zloãinu, kter˘ mûl
b˘t zapomenut. ReÏie: Andrzej Wajda. Hrají: Joa-
chim Paul Assböck, Andrzej Chyra, A. Zmijewski.
�11.–14. 12. v 17.30 a ve 20 hod. • MAM-
MA MIA! (USA, muzikál, titulky). Nejvût‰í fil-
mová pohoda leto‰ního léta. ReÏie: Phyllida Llo-
yd. Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin
Firth, Stellan Skarsgard
�15. a 16. 12. v 17.30 hod. a 17. 12. ve
20 hod. • STMÍVÁNÍ (USA, romantick˘ horor,
titulky, premiéra). Teenagerovská love story…
ReÏie: C. Hardwicke. Hrají: Kristen Steward, Ro-
bert Pattinson, Taylor Lautner.
�15. a 16. 12. ve 20 hod. • MALÉ OSLAVY

(âR, drama, premiéra). KaÏd˘ je nûkdy ztrace-
n˘… Pfiíbûh o vztahu matky a dcery v rytmu sal-
sy, která je pr˘ stejnû dobrá jako sex. ReÏie: Zde-
nûk Tyc. Hrají: Anna ·i‰ková, Boleslav Polívka,
Tereza Nvotová.
�18.–23. 12. v 17.30 hod. a 18.–21. 12.
ve 20 hod. • VY NÁM TAKY, ·ÉFE! (âR, ko-

medie, premiéra). Jedeme v tom v‰ichni… Film
vypráví pfiíbûh nûkolika lidí, kter˘m zdánlivû sa-
ma od sebe spadne do klína neoãekávaná Ïivot-
ní pfiíleÏitost. ReÏie: Martin Kotík. Hrají: Václav
Vydra, Iva JanÏurová, Jifií Langmajer, Mahulena
Boãanová.

�22. a 23. 12. ve 20 hod. • ÎENY (USA, ko-
medie/drama, titulky, premiéra). Co udûlá s par-
tou kamarádek odhalení, Ïe manÏel jedné z nich
zah˘bá? ReÏie: Diane English. Hrají: Meg Ryan,
Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing.
�25.–30. 12. v 17.30 hod. • MUZIKÁL ZE
ST¤EDNÍ 3: MATURITNÍ ROâNÍK (USA, ro-
dinn˘/muzikál/komedie, ãesk˘ dabing, premié-
ra). KaÏdou pfiekáÏku lze zdolat. „Muzikál ze
stfiední 3“ nám ukazuje studentské „mazáky“ Tro-
ye a Gabriellu. ReÏie: Kenny Ortega. Hrají: Zac Ef-
ron, Vanessa Hudges, Ashley Lucas Grabeel,
Corbin Bleu. âesk˘ dabing: Michal Hru‰ka, Iva-
na Korolová, Klára ·umanová, Kry‰tof Hádek.
�25.–30. 12. ve 20 hod. • ANGLICKÉ JA-
HODY (âR, drama, premiéra). Pfiíli‰ hork˘ srpen

1968. Milostn˘ pfiíbûh ze srpna 1968, kterému
asistovali tfii ãe‰tí alkoholici a parta sympatick˘ch
rusk˘ch okupantÛ. ReÏie: Vladimír Drha. Hrají:
Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Diví‰ková,
Ivan Lupták.

�3. 12. ve 20 hod. PROJEKT 100/2008 •
NOV¯ SVùT (USA, historick˘, titulky, premiéra).
O rozpojen˘ch dílech stejného druhu, které se
setkají, vzájemnû splynou a vytváfií cosi nového:
Nov˘ svût. ReÏie: Terrence Malick . Hrají: Colin
Farrell, Q’orianka Kilcher, Christopher Plummer,
Christian Bale.

�10. 12. ve 20 hod. • KAUZA LITVINùNKO
(Rusko, dokumentární, titulky, premiéra). Dokument
odhalující dûsivá tajemství Kremlu. ReÏie: Andrej
Nekrasov. Hrají: Alexander Litvinûnko, Boris Bere-
zovsky, Martina Litvinûnko, Vladimír Putin.

�17. 12. v 17.30 hod. • O RODIâÍCH
A DùTECH (âR, komedie). Snímek O rodiãích

a dûtech chce navázat na nejlep‰í tradice ãeské
filmové komedie. Pfiíbûh filmu vychází ze zdánli-
vû banální situace. ReÏie: Vladimír Michálek. Hra-
jí: Josef Somr, David Novotn˘, Miriam Kraftová,
Lubo‰ Kosteln˘, Jifií Lábus, Zuzana Stivínová.

�7. 12. v 15 hod. • MADAGASKAR 2 (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra).
�14. 12. v 16 hod. • KRTKOVA DOBRO-
DRUÎSTVÍ II. (âR, dûtské pásmo).

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


