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Přerovské kulturní scéně
bezesporu bude dominovat
Československý jazzový festival
ve dnech 22. až 24. října.

Více na straně 6 �
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Na led zimního stadionu opět vyjeli hokejisté

Brad Mehldau

Přestřižením pásky byl slavnostně
otevřen 23. září zimní stadion pro pře-
rovské hokejisty a širokou veřejnost.

Důvodem několikaměsíční pauzy byla
rozsáhlá rekonstrukce, která byla zahá-
jena v květnu 2009. Již 10. září se poda-
řilo stavební práce za 49 milionů korun
dokončit.

Jednou ze změn provedenou v rámci
rekonstrukce je zúžení ledové plochy při
respektování příslušných parametrů,
což bylo nezbytné pro vybudování no-
vých tribun. Zde byly instalovány nové
plastové sedačky pro 1900 návštěvníků.
Ledovou plochu ozáří 180 světel s mož-
ností přepínání intenzity osvětlení. Sou-
částí rekonstrukce jsou nové mantinely,
rozšířila se rolbovna. Nechybí ani velká
digitální obrazovka. K dispozici návštěv-
níkům budou tři bufety.

Zprovoznění zimního stadionu je pro
fanoušky hokeje událostí sezony, takže
tomu odpovídal i průběh oslav. Už od tří
hodin si zrekonstruované prostory mo-
hla prohlédnout veřejnost. Před halou se
uskutečnil koncert Pavla Nováka ml.,
kterého doprovodily roztleskávačky
z Agentury HIT. Šaf

Slavnostní otevření zimního stadionu

Vpodvečer zahájil primátor Jiří Lajtoch
mistrovské utkání II. ligy 
HC ZUBR Přerov a HC Vsetín.
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V minulém čísle Listů se náměstek pri-
mátora Mgr. Josef Kulíšek zmínil o ra-
zantní opravě místních komunikací, kte-
ré probíhaly především během prázdni-
nových měsíců. V této oblasti došlo v na-
šem městě k viditelnému zkvalitnění.
Tentokrát nás zajímalo, zda se oprav
dočkají i chodníky, které jsou mnohdy
už ve velmi špatném stavu. Obrátili jsme
se na náměstka primátora.

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek
primátora

� Nezapomíná město na opravy chod-
níků?

Cítíme velkou rezervu a dluh vůči ob-
čanům v oblasti oprav chodníků na úze-
mí města a v místních částech. Samo-

zřejmě chceme tento stav změnit. V sou-
časné době zpracováváme přehled
chodníků, které jsou ve špatném stavu.
Zároveň musíme ověřit u správců sítě,
zda v příslušných lokalitách, kde se vy-
skytují chodníky vybrané k opravě, ne-
plánují v dalších minimálně pěti letech
nějaké investice a nebude hrozit jejich
narušení výkopovými pracemi. V koneč-
né fázi město schválí plán oprav chod-
níků na území města Přerova včetně
místních částí a ty zařadí do investičních
akcí na roky 2010–2011. Je nutné zvážit
stejný přístup jako u dopravních komu-
nikací a tyto investiční akce uskutečnit
v krátkém časovém horizontu s mož-
ností splácení v několika následujících
letech. Přerované si jistě zaslouží pro
vyšší kvalitu života chodníky v dobrém
stavu. Vždyť jsou to kromě dospělé po-
pulace hlavně děti a mládež, kteří pěší
cesty používají ke každodenní docházce
do školy. Šaf

Nezapomínáme na opravy
chodníků

Den otevřených dveří 
do domova důchodců

S kvalitou a úrovní poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory v Pře-
rově se může veřejnost seznámit v rámci Dne otevřených dveří, který se bude ko-
nat 7. října od 9 do 15 hodin. Sociální služby města Přerova se tímto zapojily do
celostátní akce Týden sociálních služeb, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí České republiky a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České re-
publiky na dny 5. až 11. října. red.

■ Pozvánka

Statutární město Přerov
vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih
v souladu s Integrovaným operačním programem 2007–2013 v rámci prioritní osy
5. Národní podpora územního rozvoje v oblasti intervence 5.2 zlepšení prostředí
v problémových sídlištích pro aktivitu 5.2 c) Pilotní projekty zaměřené na řešení
romských komunit ohrožených sociálním vyloučením zahrnující aktivity 5.2 c-a)
Revitalizace veřejných prostranství 5.2 c-b) Regenerace bytových domů
Podrobné informace naleznou žadatelé v sekci Integrovaný plán rozvoje města na:
www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/informace-odboru-magistratu/odbor-rozvoje

■ Výzva

Zasílejte informace
o úspěšných osobnostech v oblasti sportu, kultury

a podnikatelských aktivit
Představitelé města s potěšením sledují výsledky, kterých občané Přerova dosahu-
jí na různých závodech a soutěžích. Primátor Ing. Jiří Lajtoch se rozhodl symbolic-
ky poděkovat za reprezentaci těm, kteří v letošním roce dosáhli významných ús-
pěchů v oblasti sportu, kultury a podnikatelských aktivit. Nemáme ovšem k dispo-
zici úplný přehled o výsledcích, a proto se na vás obracíme s žádostí o spolupráci. 
Pokud víte o úspěšných reprezentantech města v těchto oblastech, prosíme, abys-
te nám v termínu do 30. října 2009 zaslali informaci, která bude obsahovat ales-
poň jméno osoby nebo název kolektivu či firmy, se stručnou charakteristikou ús-
pěchu a kontaktem (kvůli doplnění informací). Jedná se nám o úspěchy dosaže-
né v roce 2009, a to minimálně na krajské úrovni (1.–3. místo), a pochopitelně také
v celostátních a mezinárodních soutěžích. 
Své nominace zasílejte na adresu: Statutární město Přerov, Kancelář primátora,
Bratrská 34, 750 02 Přerov, lze i mailem: hana.ruzickova.ks@mu-prerov.cz.

■ Výzva

Povodně 2009
Veřejná sbírka Olomouckého kraje

Na pomoc obcím, neziskovým organizacím a jednotlivcům postiženým blesko-
vými záplavami na Hranicku a Jesenicku v červnu 2009

Číslo účtu: 24100217/0100 • Peníze můžete posílat do 30. 11. 2009
Potvrzení pro daňový odpočet obdržíte poštou na základě žádosti zaslané 

na e-mail: sbirka@kr-olomoucky.cz
Podrobnější informace: www.kr-olomoucky.cz/povodne2009

■ Výzva

Chodník v ulici Na loučkách je jedním z těch, který se dočká v nejbližší době opravy.
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Statutární mûsto Pfierov 
ve spolupráci s Armádou âeské republiky
srdeãnû zvou na

Slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
27. 10.–17. 11.
úter˘ 27. fiíjna
slavnostní síÀ pfierovského zámku v 17 hodin
Pfiedání Ceny mûsta Pfierova v˘znamn˘m osobnostem
velk˘ sál Mûstského domu v 19.30 hodin 
slavnostní koncert k 91. v˘roãí vzniku republiky
Moravská filharmonie Olomouc
stfieda 28. fiíjna
námûstí T. G. Masaryka v 10 hodin
Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
Vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky T. G. Masaryka

stfieda 11. listopadu
námûstí F. Rasche v 11 hodin, následnû u pomníku padl˘ch letcÛ 
na tfi. gen. Janou‰ka
Vzpomínka Dne váleãn˘ch veteránÛ
úter˘ 17. listopadu
velk˘ sál Mûstského domu v 18 hodin
Koncert Kaprova kvarteta
nám. T. G. Masaryka v 19.30 hodin
Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky se svíãkami
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
ve svém říjnovém sloupku bych rád rea-
goval na pobouřené reakce mnohých
Přerovanů vyvolané kácením stromů
v Rybářské aleji. Tento zásah na veřejné
zeleni byl vždy předmětem bouřlivých
diskuzí a téměř každé rozhodnutí pří-
slušného orgánu bylo a je kritizované;
vždyť strom mohl ještě dlouho poskyto-
vat úkryt ptákům, lidem příjemný chlá-
dek, produkovat kyslík a krášlit ulici.
Avšak v opačném případě, není-li káce-
ní povoleno, strom bude nadále stínit,
nadzvedávat chodník, ohrožovat děti
padajícími větvemi, lákat bodavý hmyz
a listím zanášet okapy. S polemikami na
toto téma se setkáváme velmi často. Je
proto logické, že veřejnosti nemohlo
uniknout ani pokácení devatenácti stro-
mů v Rybářské aleji. Pochopitelně mno-
zí se ptají, zda k němu muselo dojít.
Samotného mne mrzí, že stav zeleně v té-
to lokalitě je dnes takový, jaký je. Město,
které aleje podél Bečvy vysadilo již na po-
čátku minulého století, vynaložilo v 90.
letech na jejich ošetření a dosadbu téměř
milion korun. Avšak ani tato na tehdejší
poměry úctyhodná částka nemohla za-
bránit dalšímu stárnutí stromů. Po dese-
ti letech jsme vyčlenili další peníze na vý-
měnu nejméně perspektivních stromů
podél městského rybníka. Tehdy, díky ne-
gativnímu ohlasu nespokojených obča-
nů, město od svého záměru upustilo.
Rybářská alej však nejsou jenom stromy,
ale také velmi intenzivně využívaný
chodník a cyklostezka. Všichni si dobře
pamatujeme tragedii, ke které došlo po-
čátkem roku v nedalekém Zlíně, kdy na
první pohled zdravý strom při pádu
usmrtil školáka. Proto, když letos v červ-
nu poblíž tenisových kurtů spadl strom
a jen díky šťastné náhodě nedošlo k po-
dobné tragédii, požádali jsme vlastníka
pozemků, Povodí Moravy, aby nepro-
dleně prověřil stav stromů a učinil opat-
ření k odvrácení nebezpečí poranění
osob, které se zde pohybují. Odpovědní
pracovníci po konzultaci s naším odbo-
rem životního prostředí označili stromy,
které jsou v kritickém stavu a představují
reálné nebezpečí. Devatenáct stromů tak
bylo bezodkladně odstraněno.
Co nás momentálně nejvíce trápí, je
skutečnost, že platný vodní zákon údaj-
ně neumožňuje za vykácené stromy vy-
sadit na ochranné hrázi stromy nové.
Osobně si vůbec nedokážu představit, že
by kolem Bečvy všechny stromy během
několika let postupně úplně zmizely.
V současné době shromažďujeme veške-
ré argumenty, archívní materiály i zku-
šenosti z jiných míst, abychom přísluš-
né orgány přesvědčili, že trvat na tako-
vém výkladu zákona je krátkozraké,
a v krajním případě jsme ochotni inici-
ovat i změnu tohoto zákona.

■ Sloupek primátora ■ Podrobněji k rozhodnutím
radních a zastupitelů

Kino Hvězda se
bude modernizovat
Radní vzali na vědomí žádost o dotaci

na Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie a podali návrh za-
stupitelům schválit částku ve výši
4 103 200 korun na realizaci akce.

„Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie vyhlásil mimořádný
grant na technický rozvoj a modernizaci
české kinematografie – tak zvanou velkou
digitalizaci. S nástupem nových digitálních
technologií si ministerstvo kultury uvědo-
muje nutnost hromadného přechodu čes-
kých kin na nové způsoby promítání,“
uvedl tiskový mluvčí Bohuslav Přidal.

„Kino Hvězda je jediným kinem ve
městě a kulturním stánkem pro obyva-
tele nejen našeho města, ale i celého
spádového území. Pro udržení zájmu di-
váků je nutné, aby kino bylo vybaveno
moderní technologií a obstálo tak v kon-
kurenci velkých multiplexů, nejbližší se
nacházejí v Olomouci a Zlíně. Proto by-
lo v roce 2003 realizováno ozvučení ki-
nosálu systémem Dolby Stereo Digital
Surround EX a v roce 2007 byla prove-
dena kompletní výměna sedadel a pod-
lahové krytiny. Obě akce byly spolufi-
nancovány z prostředků Státního fondu
české kinematografie,“ přiblížil Přidal.

„Digitalizované kino bude mít mož-
nost premiéry filmu také v oficiální pre-
miérový den stejně jako kina ve velkých
městech nebo multiplexech. Dále bude
mít přístup k filmovým titulům určeným
pro neslyšící, bude možné promítat ten-
týž film jak v originálním znění, tak v da-
bované verzi. Digitální technologie zajis-
tí divákům ten nejlepší zážitek ze sledo-
vání filmů a nabízí také bohatší program
formou alternativních druhů projekcí,“
vysvětlil Přidal.

Záchranná stanice
pro handicapované

živočichy získá dotaci
Zastupitelé schválili dotaci ve výši

195 519 korun Muzeu Komenského
v Přerově na podporu činnosti středis-
ka environmentální výchovy včetně zá-
chranné stanice pro handicapované ži-
vočichy v areálu ORNIS. 

„Již v roce 2007 poskytlo město na vybu-
dování a provoz střediska environmentál-
ní výchovy a stanice pro handicapovaná
zvířata finanční dotaci ve výši 400 tisíc ko-
run. Ta byla využita na vybudování zá-
chytné stanice pro handicapovaná zvířa-
ta, která byla slavnostně otevřena v čer-
venci 2008. Celkové náklady na její vybu-
dování činily zhruba 800 tisíc korun,“ při-
blížil mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal.

Peníze budou použity na dofinanco-
vání dostavby rozletové voliéry a běžný
provoz záchranné stanice (to znamená
na částečnou úhradu mzdy ošetřovate-
le, pohotovostní telefon, cestovné – pře-
voz zvířat, krmivo, veterinární přípravky
a ošetření, energie pro provoz ZS) a Stře-
diska environmentální výchovy. Šaf
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Komise pro občanské záležitosti pravidelně připravuje vítání malých občán-
ků. Na posledním z nich, které se uskutečnilo 19. září, její členové přivítali děti narozené v čer-
venci. Do přízemních bezbariérových prostor matriky na Horním náměstí, kde se konají i zla-
té a diamantové svatby, přišli také manželé Stokláskovi s dcerou Kristýnou a synem Janem.

Krátce z jednání
zastupitelů 7. září

� Schválili dotace:
• 4 000 000 Kč Tenisový klub Precolor
Přerov – na rekonstrukci tenisového are-
álu. Poskytnutí dotace je podmíněno zá-
vazným poskytnutím a uvolněním stát-
ní dotace ve výši 9 000 000 Kč,
• 300 000 Kč AUTO KLUB PŘEROV-
-Město v AČR – na pořádání Mistrovství
Evropy v autocrossu, které se konalo
4.–6. září 2009 v areálu Přerovské rokle,
• 22 000 Kč ÚAMK – AMK BIKETRIAL
PŘEROV – na dopravu spojenou s účastí
jezdců klubu Adama a Pavla Procházko-
vých na Mistrovství světa v biketrialu, kte-
ré se konalo 27. a 28. srpna 2009 v Číně,
• 30 000 Kč Fitness AVE Přerov – na po-
řádání soutěže ve fitness a kulturistice,
konané dne 17. 10. v Městském domě,
• 10 000 Kč Mateřské centrum Sluníčko
– na úhradu nákladů spojených s užívá-
ním prostor v objektu Přerov, Sokolská 26.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
30 000 Kč Mgr. Jiřímu Vojzolovi na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s vý-
stavou Světový sport objektivem Jiřího
Vojzoly, která se uskuteční v termínu od
12. listopadu 2009 do 31. ledna 2010,
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
30 000 Kč Střední škole zemědělské,
Osmek 47 na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním XIII. ročníku jez-
deckých závodů o cenu města Přerova. 
� Schválili Memorandum k společné-
mu postupu pro regeneraci centra měs-
ta Přerova, spočívající ve vzniku pěšího
propojení Žerotínova náměstí a Kaina-
rovy ulice.
� Schválili Memorandum o spoluprá-
ci při rozvoji a provozu letiště Přerov se
společností Regionální letiště Přerov a.s.,
stanovili rozvoj letiště Přerov předmě-

tem veřejného hospodářského zájmu
statutárního města Přerova, stanovili zá-
vazek veřejné služby na letišti Přerov,
schválili uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 500 000 Kč.
� Schválili záměr spolufinancování
stavby silnice I/55 MÚK s ČD
Přerov–Předmostí, připravované Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, v předpoklá-
dané výši 5 173 954 Kč bez DPH, s před-
pokládanou realizací v roce 2012–2014.
� Schválili výzvu vládě ČR k urychlené
realizaci stavby silnice I/55 Přerov – prů-
tah centrem.
� Schválili záměr poskytnutí dotace ve
výši 86 000 Kč občanskému sdružení
Centrum pro komunitní práci střední
Morava, na zajištění projektu „Dobro-
volnictví na Přerovsku“.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 195
519 Kč Muzeu Komenského v Přerově,
p.o., na podporu činnosti střediska envi-
ronmentální výchovy včetně záchranné
stanice pro handicapované živočichy
v areálu ORNIS Muzea Komenského.
� Schválili udělení Ceny města Přero-
va – pamětní medaile J. A. Komenského
osobnostem. 

Krátce z jednání radních
15. září 

� Vzali na vědomí předložení žádosti
o dotaci na projekt Digitalizace kina
Hvězda (podrobněji v pravém slouci)
� Vzali na vědomí odpověď Ministerstva
dopravy k připomínce na zastavování
mezinárodního nočního dálkového vla-
ku R 406/407 Chopin v železniční stani-
ci v Přerově. Podle nového jízdního řádu
2009/2010 bude zastavovat i v Přerově. 

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz
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Radnice rozhodla o prodeji zbývají-
cích 1013 bytů, které zatím zůstávají ve
vlastnictví města. Převod bytů v rámci
tak zvané 2. vlny privatizace do vlast-
nictví stávajících nájemníků se dostává
do své konečné fáze.

Na zářijovém zasedání zastupitelé od-
souhlasili první převody 31 bytů v ulici
Sokolské, kde o koupi projevili zájem
všichni nájemníci. Ti dostanou v nejbliž-
ší době od zprostředkovatele prodeje ná-
vrh kupní smlouvy. Město by tak získalo
devět milionů korun. 

Na pravidla prodeje jsme se zeptali
náměstkyně primátora.

Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

„Je důležité připomenout, že pokud ná-
jemce přijme nabídku do dvou měsíců
ode dne zaslání návrhu kupní smlouvy,
činí cena bytu 30 procent ceny stanove-
né znaleckým posudkem. Při delší pro-
dlevě - do šesti měsíců, si nájemce může
odkoupit byt za 45 procent ceny. Nájem-
ci, kteří nebudou akceptovat nabídku
v těchto termínech, budou mít ještě
možnost i po uplynutí šestiměsíční lhů-
ty, ale již za 60 procent ceny znaleckého
posudku. Cena za spoluvlastnický podíl
k pozemku je 30 procent ceny stanovené
znaleckým posudkem. Město poskytne
nově utvořenému společenství vlastníků

dotaci ve výši 10 procent z ceny bytu,
která musí být použita výhradně na
opravu a údržbu společných částí domu.
Na druhou stranu k ceně bytu bude při-
počten alikvotní podíl nákladů na údrž-
bu a modernizaci domu od roku 2003.
Smyslem tohoto ustanovení je zohled-
nění domů, do nichž město v uplynulých
letech nedostatečně investovalo. Slevu
10 procent z kupní ceny mohou získat
nájemci v domě, kde smlouvy ve stano-
veném termínu podepíše všech 100 pro-

cent zájemců,“ vysvětlila náměstkyně
Mgr. Elena Grambličková. 

Každý byt určený k prodeji navštíví po
předchozí dohodě s nájemníkem soudní
znalec, který určí jeho hodnotu. Soudní
znalci mají pověření podepsané vedou-
cím odboru majetku Ing. Vladimírem
Čajkou, kterým se budou prokazovat.

„Byty se budou převádět do vlastnictví
nynějším nájemníkům postupně, velká
část převodů se uskuteční až v následu-
jícím roce s tím, že nejdříve budou řeše-
ny domy s nejvyšším procentuálním po-
dílem zájemců, pokud nenastanou ne-
předpokládané technické problémy,“ vy-
světlila náměstkyně Grambličková.

V srpnu zastupitelé vyřadili z prodeje
byty v domech, kde počet zájemců byl
nižší, než požadovaných 60 procent. Jed-
ná se o objekty Bartošova 22, Boženy
Němcové 15, Denisova 8, 10, 12, gen. Šte-
fánika 7, Jižní čtvrť III/6,7 a IV/4,5 a Ko-
jetínská 5. V těchto domech se nachází
celkem 131 bytů.

Pro přehled uvádíme několik čísel:
V roce 1998 bylo v majetku města zhru-

ba 6 630 bytů. Ve stejném roce začaly
první převody bytů do vlastnictví nájem-
níků s předpokladem odprodeje asi dvou
třetin z tohoto počtu. Výsledkem bylo
převedení přibližně 4 600 bytů nájemní-
kům. V roce 2007 převzalo město něko-
lik desítek vojenských bytů do svého ma-
jetku, v témže roce vlastnilo 1990 byto-
vých jednotek. Následně zastupitelé
schválili záměr prodeje dalších 1013 by-
tů v 56 domech. 

„Jak už je výše uvedeno, některé domy
pro nezájem zastupitelé vyňali z prode-
je, některé byty jsou z různých příčin ne-
prodejné. Současná nabídka bytů k pro-
deji nájemníkům je 726 bytových jedno-
tek. Realizace převodu bytů nájemníkům
má ještě jednu podmínku – nejméně 60
procent nájemníků v daném domě uzav-
ře kupní smlouvu. V případě, že nebude
dosaženo této procentuální výše, byty
zůstanou v majetku města,“ zdůraznila
Elena Grambličková. Šaf

První převody 31 bytů v ulici Sokolské, kde o koupi projevili zájem všichni nájemníci,
odsouhlasili zastupitelé na zářijovém zasedání.
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Kolik prvňáčků zasedlo 
do školních lavic

Ti nejmenší školáci si už během záři-
jových týdnů stačili přivyknout jinému
režimu dne a seznámit se s novým škol-
ním prostředím. Vzhledem k tomu, že
rodiče se museli do za začátku školního
roku rozhodnout, zda zvolí pro své dítě
odklad školní docházky, známe přesné
počty prvňáčků.

Kolik dětí zasedlo do lavic v prvních
třídách devíti základních škol zříze-
ných městem jsme zjišťovali u Mgr.
Petra Hrbka z odboru školství přerov-
ského magistrátu.

„V uplynulém školním roce jsme za-
znamenali dlouho očekávaný nárůst po-
čtu prvňáčků, který už bohužel letos

v novém školním roce nepokračuje. Do-
kladem je, že do nejmenších lavic za-
sedlo jen 396 dětí, což je o 34 méně, než
ve školním roce 2008/2009. Pokles počtu
žáků odpovídá demografické křivce, kte-
rá v ročnících 2002 a 2003 zaznamenala
v Přerově propad v počtech narozených
dětí. Optimističtější jsou vyhlídky pro
blízkou budoucnost, což naznačuje po-
zvolný růst počtu novorozenců již od
ročníku 2004. V nejbližších pěti letech
bude do základních škol nastupovat ví-
ce žáků a tento trend se projeví i zasta-
vením úbytku celkových počtů žáků
v přerovských základních školách,“ vy-
světlil Petr Hrbek. Šaf
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Město prodává další byty

Závěr prázdnin už desátým rokem
proběhl na Základní škole Za mlýnem
v duchu příprav na tradiční sportovní
akci – Memoriál Ladislava Jedelského.
Volejbalový turnaj kantoři této školy po-
řádají na počest výborného učitele a ka-
maráda, jenž před jedenácti lety zahy-
nul na vodácké výpravě na řece Váhu.

Volejbalového turnaje se zúčastnilo
osm týmů – ZŠ Za mlýnem, ZŠ Želatov-
ská, ZŠ U Tenisu, ZŠ Trávník, ZŠ Velká

Dlážka, Obchodní akademie Přerov
a Jedla tým. Přijeli i učitelé z Gymnázia
a ZŠ ze spřáteleného polského Ozimku. 

A jaké byly výsledky?
Třetí místo získala ZŠ U Tenisu, druhé

místo obsadila ZŠ Trávník a největší gra-
tulace patří ZŠ Velká Dlážka – vítězi Me-
moriálu Ladislava Jedelského v roce
2009. Blahopřejeme!

Mgr. Lenka Neterdová

Učitelé uctili památku
Ladislava Jedelského

Vítězem memoriálu Ladislava Jedelského se stali kantoři ze ZŠ Velká Dlážka.



zřezáním původní ocelové lávky a jejím
snesením, vybudováním jímky podél se-
verní nábřežní zdi a má se provést demo-
lice a betonáž severní nábřežní zdi. Další
stavební práce by pokračovaly po tech-
nologické přestávce v březnu příštího ro-

ku. Na tuto akci se počítá se státní dotací.
V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby a v letošním roce
předpokládáme proinvestovat asi 15 mi-
lionů z celkových 115 milionů korun. 

Mezi další investiční akce patří výsad-
ba zeleně v nové části hřbitova. Půjde ze-
jména o výsadbu stromořadí na hlavní
ose, doplnění dřevin na volných místech
v urnovém háji a ozelenění vyřazeného
bazénu. Součástí je i instalace laviček.

Ještě letos zahájíme výstavbu nových
parkovacích stání včetně přístupových
chodníků, kontejnerových stání, veřej-
ného osvětlení a konečných terénních
úprav v lokalitě Pod Hvězdárnou. Cel-
kem je zde navrženo 31 parkovacích stá-
ní, z toho 8 míst je stávajících. Další plá-
novaná stavba řeší opravu místní ko-
munikace v obci Žeravice, U Stadionu.
Důvodem stavebních úprav je její nevy-
hovující stav, výškové uspořádání, ab-
sence zpevněného povrchu a konstruk-
ce. Chodníky a vjezdy budou řešeny ve
stávajících šířkách. V současné době

probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Další stavba se týká opravy sil-
nice na Osmeku. Stavební úpravy zahr-
nují převážně opravu vozovky silnice,
úpravu obrubníků a přilehlých chodní-
ků. Je realizována ve spolupráci s Olo-
mouckým krajem. V současné době pro-
bíhá výběr zhotovitele s termínem zahá-
jení v říjnu letošního roku. Celkové in-
vestiční náklady na tuto opravu činí 13
milionů korun. 

O revitalizaci jezírka v parku Micha-
lově jsme se zmínili v minulém čísle.
Práce zde byly zahájeny už na začátku
září. Jedná se o obnovu a revitalizaci je-
zírka v jižní části parku. Vlastní plocha
jezírka bude činit 600 m2, z toho plocha
vodní hladiny bude poloviční. Jezírko
bude rozděleno poloostrůvkem navazu-
jícím na stávající terénní vyvýšeninu
s dřevinnou výsadbou ukončenou dvě-
ma balvanitými skluzy, na kterých bude
vytvořena umělá vodní kaskáda. Voda
do jezírka bude doplňována čerpadlem
umístěným ve vrtané studni. Šaf
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Ing. Zdeněk Dostál
odbor rozvoje
přerovského
magistrátu

� Které investiční akce se už letos
uskutečnily nebo alespoň zahájily?

V letošním roce se zahajovaly dvě do-
pravní akce z balíku staveb započatých
v září 2008. Jednalo se o rekonstrukci
komunikace Borošín v Čekyni a parko-
viště v ulici Za Mlýnem. V dubnu byla
zahájena jedna z finančně a technicky
náročných staveb, a to rekonstrukce au-
tobusového nádraží. Z dalších investič-
ních akcí, které byly doposud realizová-
ny, stojí za zmínku komplexní rekon-
strukce sociálního zařízení Základní
školy J. A. Komenského v Předmostí,
která přišla na 9 300 tisíc korun. O re-
konstrukci místních komunikací frézo-
váním jsme psali v zářijovém čísle. Jejich
součástí byla i oprava poškozených sil-

ničních dešťových vpustí. Celkem bylo
opraveno 14 komunikací, z toho 2 ko-
munikace v místní části Dluhonice, 1 ko-
munikace a chodník ve Vinarech, 1 ko-
munikace v Předmostí a opraveno bylo
10 místních komunikací v ul. Čechova,
Šířava, Sušilova, Smetanova, Wurmova,
Klivarova, Žižkova, Interbrigadistů, Ja-
sínkova a Kramářova. Tyto opravy pro-
běhly v období školních prázdnin.

� A co je v plánu v nastávajících měsí-
cích?

V říjnu se zahájí demolice lávky u so-
kolovny. Realizace Tyršova mostu je plá-
nována na dva roky, předpokládaný ter-
mín dokončení je v listopadu 2011. V le-
tošním roce se počítá především s odpo-
jením inženýrských sítí, podepřením a ro-

Větší investiční akce, které ještě letos dostaly zelenou

FOTO JIŘÍ ŠAFRÁNEK

FOTO MILOSLAV FLAŠAR

V zářijovém čísle pokračujeme ve fotosoutěži, seriálu sním-
ků, kdy vaším úkolem je přesně identifikovat stavbu, ulici, so-
chu či různé další předměty či objekty na území města Pře-
rova a jeho příměstských částí na základě malého detailu na
fotografii. Vylosovaný výherce bude odměněn hodnotnou
knihou. Své odpovědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-ma-
ilem na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo odevz-
dejte v Městském informačním centru (v pasáži). Výherce ať
kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v zářijovém čísle se stává Miroslav
Gallas. 

Na snímku v zářijovém čísle vidíte reliéf umís-
těný na budově Komerční banky, dříve Městské
spořitelny, v Přerově na rohu ulice Kratochvílo-
vy a Bratrské. Říjnový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?

Pracovníci magistrátu z odděle-
ní investic zajišťují realizaci akcí
přesahujících 500 tisíc korun.
V letošním roce naplánovali prá-
ce ve výši rekordních 346,5 mili-
onů korun. O informace jsme
požádali Ing. Zdeňka Dostála

Michalov – revitalizace jezírka, jehož vodní plocha bude činit tři sta metrů čterečních.

Lávka u sokolovny – v říjnu se zahájí její demolice.
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Netřeba zdůrazňovat, že i letošní pro-
gram je „prošpikovaný“ hvězdnými jmé-
ny. Pořadatelé ho zveřejnili před několi-
ka týdny, takže skalní příznivci jazzu vy-
užili nabídky organizátorů a zakoupili si
permanentky na večerní koncerty. „Ano,
musím potvrdit, že cenově zvýhodněné
permanentky na hlavní koncerty jsou už
vyprodány. Zájemci si však mohou za-
koupit vstupenky na jednotlivé večery
v Městském domě,“ vysvětlil ředitel fes-
tivalu Rudolf Neuls, který nám poskytl
další informace, zejména k třídennímu
programu na hlavní scéně. 

Koncerty v Městském domě
ČTVRTEK

„Každý večer se odehrají dva koncerty.
Festival zahájí ve čtvrtek kapela v čele
s někdejším federálním tandemem Luboš
Andršt – Peter Lipa. Výrazná osobnost
českého jazzu Luboš Andršt je právem

označován za nejlepšího domácího blu-
esového kytaristu. Jeho skladby, ve kte-
rých se v bohaté harmonii odráží vlivy la-
tin music, jazzu a blues, tvoří osu reper-
toáru skupiny Luboš Andršt Group. Tato
kapela prezentuje vedle populárního Blu-
es Bandu jazzovější tvář Luboše Andršta.
Rovněž Petera Lipu, který je na Slovensku
vůdčí jazzovou osobností, není třeba
představovat,“ poznamenal Neuls. Mi-
mořádnou atrakcí zahajovacího koncer-
tu bude vystoupení skupiny Steve Gadd
& Friends. Čtveřice vynikajících sólistů
stylově navazuje na kapelu Gadd Gang.
„Příležitost vidět na vlastní oči a slyšet na
vlastní uši Steva Gadda si jistě nenechají
ujít bubeníci z širokého a dalekého oko-
lí. Bubeník disponuje neuvěřitelnou hráč-
skou technikou, umocňuje svůj talent vý-
jimečnou muzikálností. Nemohu nezmí-
nit fenomenálního varhaníka Joea De-
Francesca, který je v současnosti považo-
ván za jedničku ve hře na Hammondovy
varhany,“ zdůraznil Neuls. 

PÁTEK
Páteční večer bude patřit milovníkům

big bandů. Program zahájí sedmnácti-
členný česko-slovenský Bartoš & Tariš-
ka Big Band. Ovšem hlavní hvězdou ve-
čera bude světoznámé americké Brad
Mehldau Trio. „Brad Mehldau je jedním
z nejlepších pianistů na světě, vynikají-
cí improvizátor milující překvapení,“
přiblížil vůdčí osobnost tohoto hudeb-
ního tělesa Neuls.

SOBOTA
Ve finále jazzového festivalu se poprvé

přerovskému publiku představí saxofo-
nista Joe Lovano se skupinou Us Five.
Kapela je i na americké jazzové scéně
poměrně nová. Jejich muzika je velmi ži-
velná,“ alespoň ve stručnosti charakte-
rizoval ředitel festivalu. Dodal, že jeho
obdiv patří i mladé kontrabasistce a vý-
borné zpěvačce Esperanze Spaldig.

After party

Doplněním a zpestřením festivalu bu-
dou after party. Navštívit je můžete po
skončení hlavních koncertů ve foyer
Městského domu. Ve čtvrtek vám zahraje
Slávek Janda & Friends, v pátek si nenech-
te ujít vystoupení Jany Koubkové. Nemé-
ně lákavý bude i koncert kapely Yandim
Band & Jaya s Terezou Černochovou.

Jazz u piva
A jaký program nabídne doprovodná

scéna Jazz u piva v restauraci Pivovar?
Informace nám poskytl její manažer Pa-
vel Ondrůj.

„Letošní ročník začne trochu neobvyk-
le už ve středu 21. října od 17 hodin. Za-
hájí ho basový virtuos J. P. Ryba, který
v současné době vystupuje s kapelou
The Fish Men a sólistou Michalem Da-
videm. Tento známý popový zpěvák
a skladatel na začátku své hudební kari-
éry právě jazzem začínal. 

Ve čtvrtek od 18 hodin vystoupí jako
první Jazz Efterrätt, skupina, která ve své
tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hu-
debních stylů a je pro ni typický ostrý
kontrast funkově pulsující rytmiky, me-
lodických linek a jazzových sól. Druhá

v pořadí bude účinkovat charismatická
polská zpěvačka s neobvyklým hlasem
a baskytarou v ruce. 

Pátek bude ve znamení blues. Od 18
hodin vystoupí jako první známá olo-
moucká bluesová formace Blues Angels.
Tu na podiu vystřídá přerovská blues -
soulová kapela Mothers Follow Chairs,
která při této příležitosti oslaví své 10.
výročí založení. Po nich zahraje blues-
rock/boogie kapela Canned Heat Revi-
val Band, kterou vystřídá příjemné akus-
tické blues v podání nestorů slovenské-
ho blues Juraje Turteva a Bonza Radvá-
nyiho. Sobotní večer zahájí Jazzové trio
ZUŠ Přerov, které vystřídá skočné funky
v podání kapely Cabo Wabo a závěrečné
zklidnění obstarají polští bluesmani
Outsider Blues. 

Eva Šafránková

Hvězdy jazzového nebe vystoupí v Přerově
Přerovské kulturní scéně bezesporu v říjnu dominuje Českosloven-
ský jazzový festival. Tomuto hudebnímu svátku jeho organizátoři
letos vyhradili dny 22. až 24. října.

Ve finále jazzového festivalu se
poprvé přerovskému publiku
představí saxofonista Joe Lova-
no se skupinou Us Five.

V restauraci Pivovar 
zazpívá polská zpěvačka 
Magda Piskorczyk.

Joe Lovano
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Úspěch Dětského pěveckého
sboru v Makedonii

V posledních prázdninových dnech se
čtyřicet tři dětí Dětského pěveckého sbo-
ru Cantabile ZUŠ Hranice a Přerov zú-
častnilo Mezinárodní soutěže pěveckých
sborů v Makedonském Ohridu. Na festi-
valu se představilo celkem 42 seskupení
z celé Evropy. V kategorii dětských sbo-
rů Cantabile pod vedením sbormistrů
Markéty Láskové a Michala Sabadáše
obsadil krásné 2. místo. Pro členy sboru
to byla první mezinárodní soutěž mimo
Českou republiku. Celá akce měla pro
kvalitativní růst tělesa značný přínos.
Děti zde měly možnost zhlédnout
množství vynikajících konkurenčních
sborů a porovnat tak své pěvecké do-
vednosti. Jako jediný sbor z tuzemska re-
prezentovaly nejen města Hranice a Pře-
rov, ale i Českou republiku.

Učitel Ondřej Kratochvíl
získal cenu na prestižní

mezinárodní soutěži
v Rakousku

Podobný úspěch se podařil rovněž na-
šemu učiteli Ondřeji Kratochvílovi, kte-
rý na prestižní Mezinárodní soutěži Jo-
hannesa Brahmse v rakouském Pörts-
chachu získal spolu s Klarinetovým kvin-
tetem JAMU v konkurenci téměř pěti set
soutěžících také druhou cenu.

Mladí výtvarníci školy zdobí
veřejné prostory

Pro naše mladé výtvarníky je začátek
školního roku navázáním na prázdnina-
mi přerušenou práci. V minulém škol-

ním roce byli vyzváni ke dvěma umělec-
kým realizacím. Tou první byla výzdoba
recepce nástěnných ploch přerovského
bazénu, o kterou požádala firma Teplo
a. s. Přerov, druhou výtvarné zpracová-
ní nádvoří objektu sportovní kavárny
Base Camp v Kainarově ulici. Letošní
mokré jaro nedovolilo dotvořit celý pro-
stor tak, jak bylo původně plánováno,
proto v září zkrášlí dětský koutek téma-
ta blízká dětem, konkrétně svět zvířat
a hraček. V kavárně Base Camp se pre-
zentovali s nemalým ohlasem rovněž
naši hudebníci. Zde 11. září zahrálo na
večerním koncertě Jazzové trio pod
uměleckým vedením Petra Stojana a ná-
sledující den zde mělo svoji premiéru Vi-
oloncellové kvarteto, jehož členem a ve-
doucím je Ondřej Kratochvíl. 

Dechový orchestr Haná se
představí na mezinárodním

festivalu v Německu

Ve dnech 2. až 4. října přijal Dechový
orchestr Haná ZUŠ Přerov pozvání na IX.

Mezinárodní festival dechových hudeb
do německého Bautzenu. Na festivalu se
představí spolu s dalšími deseti orchest-
ry z Maďarska, Litvy a dalších zemí. Fes-
tival se koná jednou za dva roky a DO
Haná bude vystupovat hned na několi-
ka pódiích, jak bývá na podobných fes-
tivalech obvyklé. Tato cesta není pro na-
še největší hudební těleso prvním za-
hraničním zájezdem. Všichni členové
souboru jedou s cílem dobré reprezen-
tace města Přerova a jeho ZUŠ se zámě-
rem navázání nových kontaktů s kapela-
mi ze zemí, které ještě nestihli navštívit.

Přeji jménem vedení školy nejen jim
po tomto úspěšném startu do nového
školního roku hodně pomyslných me-
dailí v cíli.

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele ZUŠ

Violoncellové kvarteto, jehož členem a vedoucím je Ondřej Kratochvíl, mělo svou premiéru 12. září v kavárně Base Camp 

Výtvarníci školy vyzdobili nádvoří kavárny Base Camp v Kainarově ulici.

Žáci a učitelé umělecké školy úspěšně
reprezentují

V Základní umělecké škole B. Kozánka se rozbíhá nový školní rok a s ním i činnost 977 žáků
hudebního, výtvarného a tanečního oboru naší školy.

Vzhledem k více než čtvrt století trva-
jící tradici tohoto festivalu se nabízí
otázka, zda mají Přerované říjen spoje-
ný právě s jazzovou hudbou. Oslovili
jsme některé z nich.

Hendrika
Čecháková
Přerov

Pro mě je říjen měsícem jazzu a už teď
se na něj těším. Z programu festivalu jsem
si už i vybrala. Zajímavá je doprovodná
scéna v restauraci Pivovar, kde je podle
mého názoru příjemnější atmosféra, člo-
věk není nucen sedět stále v jednom křes-
le, může u skvělé muziky jíst, pít a bavit se.
Chtěla bych slyšet blues-gospel v podání
stylově výrazné polské baskytaristky
a zpěvačky Magdy Piskorczyk a vystoupe-
ní Jazzového tria ZUŠ v Přerově. Tuším, že
se mohu těšit na skvělý improvizační vý-
kon v rytmické sekci klavír, bicí, baskyta-
ra.Mladý bubeník účinkuje také s Joe Af-
ter Trio, které vystoupilo v Pivovaru loni.
V Městském domě si pak nechci nechat
ujít after party, dříve se tomu říkalo jam
session. Láká mne Yandym Band s Tere-
zou Černochovou, dcerou zesnulého Kar-
la Černocha. Z hlavního programu mne
zaujal Brad Mehldau Trio, což je akustic-
ký jazz a Joe Lovano, moderní americko-
africký jazz s výrazným saxofonem.

Jana Benešová
Přerov

O tom, že bývá pravidelně v říjnu v Pře-
rově jazzový festival, vím. Zatím jsem ale
na žádném koncertu nebyla, pouze jsem
měla možnost vyslechnout si vystoupe-
ní na venkovní scéně, pokud jsem byla
zrovna na náměstí. Letos se ale s kama-
rádkou chystáme do restaurace Pivovar,
zrovna včera mi poslala mailem pro-
gram. Jsem zvědavá, jaké to bude.

Marie Hloušková
Přerov

Chodím většinou na všechny jazzové
večery do Městského domu a měsíc ří-
jen jako měsíc jazzu proto vnímám.
I když se mi jazz líbí, doma ho nepo-
slouchám. Chybí mi k tomu ta neopako-
vatelná atmosféra „živého vystoupení“,
kterou žádný audionosič nemůže snad
nikdy nahradit. Ještě dlouho nezapome-
nu na koncert v roce 2000, kdy v rámci
jazzového festivalu zahrál francouzský
houslový virtuóz Jean-Luc Ponty. A ješ-
tě se mi moc líbí v jazzové poloze Dan
Bárta, na něj se vždy těším.

Text a foto Renata Gájová

Anketa

Oproti loňskému roku zaznamenáváme mírný nárůst – o 20 žáků,
zejména hudebníků a výtvarníků. Věříme, že tento kladný jev mů-
žeme přičíst na vrub dobré práci našich pedagogů. Dokladem jsou
nejen výsledky z minulého školního roku, ale několik příkladů prá-
ce uplynulých týdnů, o kterých se chci podrobněji zmínit.
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Bydlení bude v obecních bytech od
příštího roku dražší 

Nájemníky, kteří žijí v obecních bytech, čeká od nové-
ho roku nepříjemné překvapení. Musejí totiž počítat
s navýšením nájemného. To v Přerově vzroste v průmě-
ru o 47 procent. Podle velikosti a kvality bytu to před-
stavuje cenový nárůst o 500 až 1600 korun. Proti zvyšo-
vání nájemného se postavil přerovský zastupitel Josef
Nekl. Podle něj existuje několik důvodů, proč by k to-
muto kroku nemělo dojít. Jedním z nich je i to, že pře-
rovský region letos výrazně postihla ekonomická krize
a mnozí obyvatelé se tak dostali do svízelné finanční si-
tuace. Jeho návrh – nenavyšovat v příštím roce nájem-
né, však ostatní zastupitelé nepodpořili. Město má ve
svém vlastnictví zhruba 2100 bytů. Navýšení nájemné-
ho se týká více než poloviny z nich, to znamená 1470 by-
tových jednotek. Domovní správa by měla na nájemném
z obecních bytů v letošním roce vybrat více než 38 mili-
onů korun. V příštím roce by to mělo být o 9 až 10 mili-
onů více. Sáhnout hlouběji do kapsy budou muset ale
také Romové ze Škodovy ulice. Také jim se od příštího
roku totiž zvedne nájemné. Nárůst je o 50 až 60 procent.
Romové neskrývají z tak razantního zdražení rozhořče-
ní. Domnívají se, že se jich chce soukromá společnost,
která vlastní jejich domy, tímto způsobem zbavit. –dar-

Živnostníků a podnikatelů oproti
loňsku v Přerově přibylo

Jak se daří živnostníkům a podnikatelům v Přerově?
Přežijí hubená léta, kdy lidé více šetří a méně nakupují?
V Přerově je na Živnostenském úřadě (ŽÚ) zaregistro-
váno 13 080 živnostníků a podnikatelů, mezi nimi je i 270
lidí ze zahraničí. Nejvíce registrací je v živnosti volné,
kam spadá 80 oborů činností od prodeje a výroby až po
zprostředkovatelské služby. Řemeslníků je na Přerovsku
v evidenci ŽÚ zaregistrováno okolo čtyř a půl tisíc.

Zatímco obchodníci v kamenných obchodech zaží-
vají odliv zákazníků, stavební firmy mají naopak nejví-
ce práce během léta, než přijde zima. Na úbytek zákaz-
níků si hlavně stěžují kosmetičky a kadeřnice. Podle in-
formací z ŽÚ ve srovnání s loňským rokem osob samo-
statně výdělečně činných přibylo. Možným vysvětlením
je, že ti, kteří se ocitli bez práce, začali podnikat. -ilo-

Pracovníci Povodí Moravy zpevňují
břehy Bečvy

Brzy zjara se Povodí Moravy pustilo do úpravy pravé-
ho břehu řeky Bečvy. Nejdříve pracovníci povodí odstra-
nili z břehu náletové dřeviny a vytvořili prostor pro těž-
kou techniku. V polovině září k řece najely bagry i jeřáby
a dělníci se pustili do zpevňování písčitých břehů kame-
ny. Revitalizace břehů u Kozlovic a poblíž loděnice, jež je
součástí likvidace povodňových škod z roku 2006, si vy-

žádá 8 milionů korun. V rámci protipovodňových opat-
ření pokročily také přípravy budování suchého poldru
u Teplic nad Bečvou. V současné době probíhá územní
řízení s výkupem pozemků. Suchý poldr by měl účinně
ochránit před stoletou vodou Lipník, Přerov i Kojetín.
Umělá nádrž pojme až 35 milionů kubíků vody a její vy-
budování by přišlo na dvě miliardy korun. -ilo- 

Kvádry v zámecké zídce pocházejí
zřejmě z bratrského kostela

Oprava ohradní zdi přerovského Muzea Komenské-
ho přinesla nečekané zjištění. Mezi cihlami se objevi-
lo několik pískovcových kvádrů. Podle archeologů se
jedná zbytky kostela svatého Marka. Ten stával ještě
před téměř 350 lety v ulici Na Marku, v místech dneš-
ního travnatého prostranství u parkoviště. Kostel ne-
chala postavit v roce 1554 jednota bratrská. Roku 1664
ale vyhořel. Zdivo, které z něj zůstalo, bylo použito ja-
ko druhotný stavební materiál. Část z něj se nachází ta-
ké v kostele sv. Michaela archanděla na Šířavě. Obna-
ženou ohradní zeď zámku teď budou zkoumat a do-
kumentovat archeologové. -svam-

Roska slaví deset let
Deset let letos slaví regionální organizace Roska Pře-

rov, která sdružuje lidi s roztroušenou sklerózou. Jejím
cílem je naučit je s nemocí žít a motivovat je k samo-
statnosti. Jaký je život roskařů, jak se baví na výletech
nebo jaké pomůcky využívají k terapiím, to vše mapo-
vala výstava v informačním centru Svazu tělesně po-
stižených v Přerovance. Přerovská Roska vnikla v roce

1999 oddělením ze Svazu postižených civilizačními
chorobami. Aktuálně sdružuje 65 lidí nejen z Olo-
mouckého kraje. Sedmikilogramový dort přijel osla-
vencům předat přerovský primátor Jiří Lajtoch. Mezi
gratulanty nechyběl ani jeho předchůdce, Jindřich Va-
louch, jenž stál u zrodu organizace. -svam-

Autobusové nádraží jde do II. etapy
Výstavba autobusového nádraží přechází do své dru-

hé etapy. Některé linky budou proto přemístěny na no-
vě vybudované peróny B a C. Stanoviště linky číslo 18 až
29 se nadále nacházejí na stejných místech, linky 2 až 14
se přemisťují na nové zastávky. Všechna nástupiště jsou
označena číslem a příslušnými linkami. V rámci stavby
budou odstraněny původní nástupní ostrůvky a začne
výstavba nových zastřešených perónů. Kvůli stavebním
pracím a bezpečnosti chodců v těchto místech nadále
platí snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině. Infor-
mační kancelář je provizorně umístěna v mobilních
buňkách poblíž hlavní železniční budovy. Přestavba au-
tobusového nádraží za 145 milionů korun by měla skon-
čit do konce letošního roku. -ilo-

Na zámku se už buduje galerie
Na přerovském zámku se začala budovat galerie, která

vznikne v severním křídle pod Mervartovým sálem. Jed-
ná se o prostory, v nichž dříve sídlila stolárna. Tento zá-
měr přerovští radní plánují už delší dobu. Podobné vý-
stavní prostory totiž ve městě schází. Vstup do nové ga-
lerie povede přes zámecký příkop. První návštěvníci by
tam mohli zavítat už v listopadu. Galerie by měla sloužit
zejména k prezentaci přerovských umělců, ale i k pořá-
dání vernisáží a komorních koncertů. Vystavena by tam
mohla být i díla autorů z jiných měst. Exponáty by se však
v galerii měly střídat, nemělo by jít o stálou expozici. Ta-
to investice přijde na téměř 4 miliony korun. –dar-

www.ktvprerov.cz
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FOTO PETR LUDÍK

ESELÁ

■ Z „Přerovských aktualit“

� 4. 10. 1914 – před 95 lety se narodil v Kelči Bohumil
Škoda, dirigent dechové hudby Rund, autor známé
Lazarské hymny, Pochodu Optikotechny, Myslivec-
kého pochodu a dalších. Zemřel 15. 1. 1992 v Přerově.
� 4. 10. 1989 – před 20 lety zemřel ve Šternberku Jo-
sef Havránek, ředitel bývalé firmy ZORA v Přerově.
Narodil se 7.1. 1895 ve Zdounkách.
� 7. 10. 1884 – před 125 lety se narodila v Přerově Lo-
la Šetelíková, dcera literárního historika Fr. Bílého,
spisovatelka, autorka knížky E’morto (Je mrtev), rok
1920 – o vztahu s M. R. Štefánikem, dále O našich li-
ďoch, rok 1925, povídka Stará hruška, rok 1922. Po-
vídky s hanáckou tématikou vycházely především v Li-
dových novinách. Zemřela 11. 5. 1971 v Praze.
� 11. 10. 1909 – před 100 lety se narodila v Napa-
jedlích Marie Kasíková, roz. Firkušná, která byla
členkou baletu Městského divadla v Brně a aktivní
členkou Spolku divadelních ochotníků Tyl v Přero-
vě v letech 1935–1948, herečka, režisérka, organizá-
torka recitačních soutěží v Přerově, kde zemřela
12. 10. 1985.
� 13. 10. 1904 – před 105 lety se narodil v Přemyšlu
Jovan Jan Křížek, akademický malíř, který prožil své
mládí v Přerově, kde se učil v ateliéru Františka Skle-
náře dekoračním malířem. V roce 1926 odjel na stu-
dijní cestu do Itálie, od roku 1929 žil v Jugoslávii, kde
byl profesorem scénografie na Akademii výtvarných
umění v Bělehradě. V letech 1928–1929 vystavoval své
obrazy v přerovském Městském domě. Jeho bratr Alois
Křížek byl šéfem malírny dekorací ND v Praze.
� 16. 10. 1969 – před 40 lety zemřel
v Praze (pochován v Bochoři) Florian
Zapletal, PhDr., historik, spisovatel,
autor četných historických studií
(O pečeti a znaku města Přerova,
O původní podobě farního kostela
v Přerově, Výzkum v kostele sv. Jiří
v Přerově, Židovská ulice v Přerově a mnoho dalších),
v letech 1911–1914 redaktor Obzoru, v roce 1916 re-
daktor časopisu Čechoslovák. Byl pracovníkem MNO
v Památníku osvobození a ve Vojenském historickém
ústavu, v roce 1950 penzionován v hodnosti majora.
Narodil se 10. 6. 1884 v Bochoři.
� 21. 10. 1999 – před 10 lety zemřel v Přerově Stani-
slav Miloš, novinář, psal pro NP či Hanácké noviny –
Přerovský obzor, jehož se stal šéfredaktorem. Je auto-
rem knihy, která obsahuje 65 povídek „Vzpomínky
kluka z Vývoza“ (místní část Bukovan), vydanou na ja-
ře roku 1999. Narodil se 13. 11. 1934 v Bukovanech na
Slovácku.
� 23. 10. 1964 – před 45 lety zemřel v Přerově Václav
Kozánek (syn českého hudebního pedagoga a skla-
datele Bedřicha Kozánka), hudebník. Hrál na hous-
le,violu, cello, klavír, od deseti let též na varhany a vy-
pomáhal otci v kostele. Později pracoval jako úředník
u ČSD. Hrál také v orchestrech a s manželkou Vlastou,
zpěvačkou, vystupoval veřejně v různých pořadech.
Narodil se 3. 9. 1893 v Přerově.
� 24. 10. 1904 – před 105 lety se na-
rodil v Holešově Josef Gardavský, za-
kladatel symfonického orchestru a di-
rigent Přerubu, osvětový a vlastivěd-
ný pracovník, který dlouhou dobu
působil v Přerově, kde 14. 7. 1961
zemřel.
� 26. 10. 1919 – před 90 lety zemřel v Přerově Meto-
děj Kubíček, ThDr., pedagog, teolog, spisovatel. Na-
rodil se 8. 11. 1867 v Klášterci, okr. Šumperk.
� 26. 10. 1924 – před 85 lety se narodil v Přerově Vla-
dimír Čech, právník, organizátor přerovského hu-
debního života, klavírista a skladatel. Vedle kompo-
nování pro divadla a spolupráce s rozhlasem se věnuje
skladatelské činnosti a aranžováním pro různé or-
chestry. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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stalo se v říjnu
� 3. 10. 1436 moravský markrabě Albrecht odpustil
Vokovi ze Sovince odbojné chování a městu Přerovu
a Svitavám povolil svobodné přijímání pod obojí. 
� V říjnu 1427 útoky husitů na Olomouc se dále vy-
stupňovaly hospodářskou blokádou, když husité ne-
chali provolat v Přerově a Tovačově varování, že kaž-
dému, kdo bude zásobovat Olomouc, budou useknu-
ty ruce a nohy.
� 2. 10. 1629 Karel starší ze Žerotína pronajal svému
synovci Baltazaru z Žerotína přerovské panství. 
� 20. 10. 1692 děkan Tichý projevil velkou horlivost
v duchovní správě, roku 1692 vybudoval v Přerově kap-
li sv. Josefa (byla přistavěna ke kostelu v místě dnešní
lodi směrem k hlavnímu vchodu) a současně tu zalo-
žil při této kapli při farním kostele Bratrstvo sv. Josefa.
� 13. 10. 1699 byla konána komise mezi městskou ob-
cí a obcí Beňov u lesa Tmeň, poté mezi městskou ob-
cí a Kozlovicemi v lese Žebračka.
� 2. 10. 1705 po odchodu faráře Daniela Křehkého do
Hlučína byl jmenován Jan Pěstínek, do té doby farář
v Předmostí.
� 20. 10. 1719 o druhé hodině v noci shořel obecní
dvůr, pachatel zůstal neznámý. 
� 13. 10. 1765 na místo zesnulého faráře Františka An-
tonína Nedomanna přišel farář Josef Grunner z Vlkoše.
� 30. 10. 1781 městská rada sepsala pod tlakem ve-
řejnosti stížnost na rychtáře Johanna Rollera, který se
při výkonu své funkce dopouštěl nepřístojnosti.
� 28. 10. 1791 byly dodělány varhany mistrem Joha-
nesem Hásem z Bystřice p. H.
� 4. 10. 1863 se v domě mlynáře J. Špačka na Horním
náměstí hrála veselohra Jana Nerudy „Ženich z hladu“. 
� 31. 10. 1865 bylo povoleno zřízení rolnické školy péčí
hospodářské jednoty olomoucké a záhlinicko-kvasické.
� 3. 10. 1870 byla zahájena výuka v gymnáziu v 1. po-
schodí radnice na Dolním náměstí. 
� 21. 10. 1877 soukromý učitel v Lipníku Jonáš Jaho-
da požádal o udělení koncese na tisk a la minute v do-
mě č. XXI (židovská obec, Komenského ulice, dům p.
Bracha) ke zhotovování navštívenek, firemních zá-
hlaví apod. Místodržitelství v Brně výnosem z 13. 12.
1877 udělilo souhlas.
� 15. 10. 1882 se konala ustavující schůze Dělnické-
ho vzdělávacího spolku Svornost v Přerově.
� 10. 10. 1886 se konala na Horním náměstí slavnos-
ti k 250. výročí úmrtí J. A. Komenského, na níž byl
hlavním řečníkem František Slaměník.
� 17. 10. 1887 dostal živnostenský list na kapelnictví
Jan Hock z Kozlovské ulice.
� 4. 10. 1915 na Dolním náměstí, přezvaném na ná-
městí císaře Františka Josefa, mu byla odhalena pa-
mětní deska. Na organizaci se podílel plukovník J. Kli-
er, velitel doplňovacího bataillonu pluku č. 57.
� 28. 10. 1918 vznikla samostatná Československá re-
publika.
� 10. 10. 1925 byl otevřen kinopodnik Bio Hvězda
v Dělnickém domě na Šířavě (majetek Okresní péče
o mládež). 
� 28. 10. 1928 byl v parku Michalov slavnostně zpro-
vozněn palmovník.
� V říjnu 1931 byl uveden do provozu jez na Bečvě
� 13. 10. 1941 městští strážníci nalezli v ulicích Most-
ní, Tratidla, Svépomoc a na nábřeží letáky vyzývající
„Češi do zbraně proti hyenám“. Jiné letáky nabádaly
lidi, aby nekupovali Goebbelsův tisk, a provolávaly slá-
vu Stalinovi.
� 19. 10. 1968 se uskutečnil první sraz členů klubu
Pavla Nováka VOX. 
� 28. 10. 1998 byla dokončena komplexní rekon-
strukce Mostní ulice.
� 7. 10. 2004 válečný veterán Jan Paroulek převzal na
přerovském zámku Řád čestné legie.

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Předpřípravou byla rekonstrukce a rozšíření prostor
v půjčovně pro děti v Palackého ulici. Půjčovna byla
rozšířena o další dvě místnosti a došlo k celkovému
přeuspořádání celého oddělení. Jedna z místností půj-
čovny byla vybavena prostorným pódiem, kde se bez
problému usadí 20 až 25 dětí. Zde se bude také konat
většina lekcí informační výchovy a besed tematicky za-
měřených pro děti mateřských a základních škol. 

Jednou z těchto akcí, která proběhne v Týdnu kniho-
ven, je celorepublikový projekt Velké říjnové společné
čtení, při němž budou žáci základních škol předčítat
díla vybraných autorů.

Rovněž v půjčovně pro dospělé došlo k úpravě pro-
storového uspořádání a k celkovému rozšíření vol-
ného výběru knih a periodik. Mimo výměnu oken, pod-
lahové krytiny a malování, byla půjčovna propojena
přes prostory skladu s čítárnou a hudebním oddělením.
I zde proběhne řada akcí. 

Připravujeme oblíbenou aktivitu s názvem Najdi si
svou knihu, kdy si mohou zájemci z řad registrovaných
uživatelů najít pod vedením pracovnice knihovny po-
žadovanou knihu přímo ve skladu.

Pro zájemce bude knihovna pořádat dny otevřených
dveří, při kterých návštěvníky provedeme zázemím
knihovny a představíme jim některá pracoviště.

Již tradičně bude pro všechny nesvědomité uživate-
le naší knihovny vyhlášena čtenářská amnestie. Pokud
tito hříšníci v pořádku vrátí všechny vypůjčené knihy,
bude jim prominut sankční poplatek v plné výši.

Uživatelé studovny se mohou těšit na zprovoznění no-
vé služby, kterou chceme rozšířit nabídku tohoto oddě-
lení o možnost připojení vlastních notebooků k síti in-
ternet pomocí bezdrátového připojení WiFi. Služba bu-
de dostupná pro registrované uživatele studovny a umož-
ní bezplatné využití internetu při jejich návštěvě.

Všechna pracoviště a pobočky Městské knihovny
v Přerově budou během trvání Týdne knihoven zajiš-
ťovat knihovnické lekce a besedy zaměřené na sezná-
mení se s nabídkou a možnostmi městské knihovny. 

V Týdnu knihoven bude zahájena výstava Služeb
Městské knihovny v Přerově a neziskových organiza-
cí, která představí veřejnosti nabídku služeb a kultur-
ních akcí knihovny. Na výstavě bude prezentovat svo-
ji činnost také řada neziskových organizací působících
na území města Přerova. Výstava se bude konat v Měst-
ském informačním centru v době od 5. do 29. října a je
volně přístupná v provozní době centra.

Informace na www stránkách Městské knihovny
v Přerově www.knihovnaprerov.cz.

Pavel Cimbálník, ředitel Městské knihovny v Přerově

Týden knihoven
Nabídka akcí pracovníků městské knihovny

V rámci celostátní akce Týden knihoven, která se koná ve dnech od 5. do 11. října, připra-
vují pracovníci Městské knihovny v Přerově již tradičně řadu akcí na podporu čtenářství
a zvýšení informovanosti o poskytovaných službách.

Sibiřské dobrodružství. Ve středu 14. října se bude konat přednáška s cestovatelkou Natašou Kučerovou, během níž
nám představí drsnou a tajuplnou Sibiř, kterou poznala při svých dobrodružných výpravách po dalekém Rusku.

5.–9. října  Týden pro duševní zdraví 
Cílem je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních
onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje
k duševně nemocným a větší toleranci společnosti. 

V rámci akce budou probíhat veřejně přístupné přednášky:
6. 10. v 10.30 hodin • Drogy – zneužívání a závislosti, sál Teplo Přerov, Horní náměstí

7. 10. v 10.30 hodin • Agrese, autoagrese a šikana, sál Teplo Přerov, Horní náměstí
8. 10. v 10.30 hodin • Poruchy příjmu potravy, Klub energetiky (SME), nábř. Dr. E. Beneše

9. 10. v 10.30 hodin • Psychická nemoc – rozpoznání, pomoc, stigma, sál Teplo Přerov, Horní náměstí
Před poliklinikou Mens bude po celý týden od 10 do 17 hodin otevřen Stan duševního zdraví s čajovnou a s pří-
tomností odborníka. Od 14 do 17 hodin proběhne v psychosociálním centru v budově polikliniky Mens výsta-
va výtvarných prací Tvořivost mě naplňuje. U Stanu duševního zdraví se budou prodávat výrobky z výtvarné
dílny, kroužku ručních prací klubu Denního stacionáře a výrobků Chráněné dílny sv. Terezičky.

Pozvánka

Pozvánka



10 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ŘÍJEN 2009

Pozorování ptáků se těší velkému zájmu.

Přestože o jeho důvodech místní mé-
dia v předstihu několikrát informovala,
ne u všech se kácení setkalo s pochope-
ním. Příkladem může být nedávno zve-
řejněný čtenářský příspěvek v regionál-
ním deníku, ve kterém se autor pozasta-
vuje nad „bezohledností a diletantstvím“
přerovského magistrátu při rozhodová-
ní o kácení zdravých stromů, navíc,
v tom nejméně vhodném období. Proto-
že si pro svou kritiku vybral právě Ry-
bářskou alej, která je svým rozsahem,
historií i využitím nepochybně nejvý-
znamnějším stromořadím ve městě,
a takto je vnímána i širokou veřejností,
rád bych se na toto téma k některým
souvislostem vyjádřil i já.

První stromy na regulačních hrázích
řeky Bečvy na území Přerova byly vysa-
zeny na základě povolení Zemského vý-
boru Markrabství Moravského z roku
1912. O dva roky později tentýž úřad vy-
hověl žádosti obecní rady a povolil vysá-
zení jednostranného stromořadí na
vnější straně ochranné hráze u rybníka
a současně dovolil ponechat již vysaze-
né březové stromořadí na její vnitřní
straně. To vše pod podmínkou, že měs-
to zajistí péči o vysazené stromy a od-
straní je v případě, že tak rozhodne
s ohledem na stálost sypané hráze sta-
vební úřad. Dle stavu a stáří jednotlivých
stromů můžeme usuzovat, že město
svou povinnost dlouhá léta řádně plnilo.

Když se však počátkem 90. let město
Přerov, po čase znovu jako územně sa-
mosprávný celek, rozhodlo navázat na
přerušenou tradici, značná část alejí již
byla ve velmi špatném stavu. Údržba
stromořadí, dá-li se to takto nazvat, se do
té doby dlouhá léta omezovala vesměs
jen na udržení průjezdnosti a průchod-
nosti komunikací. Tehdy město, bez
ohledu na vlastnické vztahy, zajistilo, ná-
kladem dosahujícím bezmála miliónu
korun, ošetření několika desítek poraně-
ných a nemocných stromů a více než dvě
stovky nových stromů podél Bečvy vysa-
dilo – samozřejmě v tehdy u nás dostup-
né kvalitě. Přestárlé neperspektivní stro-
my ohrožující bezpečnost lidí byly vyká-
ceny a rovněž nahrazeny novými.

Většina mladých stromů vysázených
do uvolněných míst mezi původní je-
dince s rozložitými korunami však velmi
brzy uhynula nebo z nedostatku světla
jen živořila. Ani po opakované náhradě
kvalitnějším sadebním materiálem v ná-
sledujících letech se situace příliš ne-
zlepšila. Potvrdil se názor odborníků,
a praxe z jiných míst naší republiky to
dokládá, že udržet dlouhodobě kvalitní
alej prostou výměnou stromů kus za kus,
vždy až některý z nich „dožije“, je nere-
álné. Je třeba ve vhodný okamžik najít
odvahu a rekonstrukci stromořadí pro-
vést po větších souvislých úsecích. Již

zhruba před šesti lety se nejvíce
proschlých a houbami napadených stro-
mů nacházelo podél městského rybníka,
tedy na stejném
místě, ve kterém se
letos kácelo. Ideální
úsek pro případnou
první etapu rekon-
strukce. Když zde však odbor životního
prostředí tehdy nařídil jako kompenzač-
ní opatření za ekologickou újmu výsad-
bu nových stromů (samozřejmě po vy-
kácení těch starých), byly to hlasy ze

strany veřejnosti, které nakonec město
od této akce odradily.

Ti, kteří tvrdili, že je škoda stromy ká-
cet, že ještě nějaký čas vydrží, měli prav-
du. Stromy vydržely do letošního roku,
kdy na počátku léta první z nich spadl.
Naštěstí bez vážných následků. Nicmé-
ně, byl to jasný signál k důslednému
a bezodkladnému vyhodnocení stavu

všech stromů z hle-
diska provozní bez-
pečnosti a znovuna-
stolení otázky re-
konstrukce celé ale-

je. Za tímto účelem radnice iniciovala
jednání s vlastníkem hráze. V době, kdy
město vážně uvažuje o výměně asfalto-
vého povrchu, instalaci veřejného osvět-
lení a tak dlouho odkládané obnově ale-

je, byl výsledek jednání pro mnohé ne-
milým překvapením. Vlastník, Povodí
Moravy a.s., trvá striktně na dodržení
ustanovení vodního zákona, kterým se
zakazuje výsadba nových stromů, jakož
i pokládání inženýrských sítí, do tělesa
hráze a jejího ochranného pásma.

Za tohoto stavu odbor životního pro-
středí deklaroval, že pokud nedojde ke
změně náhledu na uvedený právní před-
pis, případně nedojde-li ke změně sa-
motného předpisu, nebude kácení na
hrázi povolovat, neboť zde nelze za vy-
kácené dřeviny realizovat náhradní vý-
sadbu. Toto se však netýká stromů, kte-
ré mohou bezprostředně ohrozit život či
zdraví osob nebo způsobit majetkovou
újmu většího rozsahu. V takovém přípa-
dě vlastník stromu nepotřebuje povole-
ní a kácení příslušnému orgánu pouze
oznámí. Je logické, že provozní bezpeč-
nost stromů podél komunikace, po kte-
ré se denně pohybují stovky chodců
a cyklistů, musí být posuzována ještě
přísněji než v případě stromů rostoucích
na volných zelených plochách.

Společné šetření odboru životního pro-
středí a ekologa Povodí Moravy odhalilo
podél Bečvy poranění a onemocnění ně-
kolika desítek dřevin. V případě 19 stro-
mů v Rybářské aleji však bylo poškození
už při zběžném ohledání natolik závaž-
né, že bylo nutné přistoupit k jejich vy-
kácení. Vysoký podíl suchých větví, pří-
tomnost cizopasných hub, otevřená po-
ranění kůry, nebezpečné vychýlení ko-
run a asfaltovým povrchem dlouhodobě
omezený rozvoj kořenového systému –
to vše dohromady vylučovalo možnost
účinného pěstebního opatření, po němž
by stromy mohly do budoucna bezpeč-
ně plnit svou původní funkci. Naopak,
díky své rychle klesající vitalitě předsta-
vovaly již letos značné nebezpečí.

Pavel Juliš, vedoucí odboru 
životního prostředí MMPr

Proč se kácí v Rybářské aleji?
V nedávné době proběhlo na hrázi podél městského rybníka káce-
ní části takzvané Rybářské aleje. Poměrně rozsáhlý zásah do zele-
ně na tak frekventovaném místě pochopitelně nemohl uniknout
ani přerovské veřejnosti.

3. října
Evropský festival ptactva 
na tovačovských rybnících
Odjezd linkového autobusu v 6.50 hod.

z autobusového nádraží Přerov (nást. č.
13), sraz u sádek v Tovačově v 7.30 ho-
din. Exkurze se zastaví na Křenovském
rybníce, dále bude pokračovat na Hra-
deckém rybníce. Předpokládá se, že zá-
jemci se mohou k exkurzi připojit i kdy-
koli později přímo na hrázi rybníka. Mi-
mo obvyklých druhů se dá předpokládat
přítomnost tažných druhů putujících do
svých zimovišť. 

Exkurzi povede Adolf Goebel, telefon
776 064 743, e-mail: goebel@mos-cso.cz 

4. října
Evropský festival ptactva 
na záhlinických rybnících

Sraz všech účastníků je v 8.30 hod.
v Záhlinicích u hostince U Čápa. Účast-
níci projdou společně soustavu rybníků
a nahlédnou zcela jistě nejen do tajů
ptačí říše. 

Akce se koná za každého počasí a kon-
čí přibližně okolo 13. hodiny. Akci orga-
nizují společně Moravský ornitologický
spolek – smp ČSO a Český svaz ochrán-
ců přírody z Hulína. 

Vede Pavel Šálek, telefon 606 541 859,
e-mail: pavelkalous@seznam.cz 
Adolf Goebel, Moravský ornitologický spolek

Exkurze k Evropskému festivalu ptactva
Pozorovat migrující druhy ptáků na jejich každoročních tahových
cestách, kdy někteří opouštějí Evropu a míří za teplejším podne-
bím do Afriky, zatímco jiní k nám přilétají ze svých sibiřských a ark-
tických hnízdišť, aby strávili zimu v Evropě, umožňují vždy první říj-
nový víkend Festivaly ptactva.

Téměř dvě desítky stromů ohrožovaly zdraví chodců i cyklistů.

Poškození 19 stromů
v Rybářské aleji bylo už

velmi závažné
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I když pomalu sezona končí, henč-
lovští hasiči na rok 2009 jen tak neza-
pomenou. Letos sklidili řadu úspěchů
ve všech soutěžních kategoriích, a to
i v rámci celé republiky.

Nejúspěšněji reprezentovali dorosten-
ci, když v těžkých bojích postoupili na
mistrovství České republiky, které se
odehrávalo ve dnech 4. až 5. července
v Třebíči. Zde kluci z Henčlova nejvíce
překvapili, když se v celkovém pořadí
umístili na 4. místě a v poslední disciplí-
ně, kterou byl požární útok, jež se pova-
žuje za královskou disciplínu požárního
sportu, se s časem 29,75 vteřin stali mist-
ry ČR. V republikovém kole bojovali ve
složení Jiří Ticháček, Milan Suchánek, Ji-
ří Černošek, Martin Suchánek, Petr Voh-
nický, Michal Duda, Tomáš Bálint, Jakub
Bezděk a náhradníci Michal Sklenář a Ví-
tězslav Dobyšek. 

Sbor dobrovolných hasičů z Henčlova
dosahuje úspěchů i v soutěžích ve vaře-
ní kotlíkových gulášů. Družstvo Soptíků
pod záštitou SDH Henčlov existuje již
dva roky a jeho členové mají za sebou tři
závody, přičemž jeden ve vzdáleném
Frenštátě pod Radhoštěm, kde postou-
pili na MČR v Přerově a umístili na pá-
tém místě. Soptík1 ve Frenštátě obsadil
sedmou nepostupovou pozici se zabí-
jačkovým gulášem, který mu po úpravě
receptu vynesl v Přerově na MČR v ama-
térské kategorii první místo. A tímto si

Spotík1 zajistil na příští rok místo do
souboje mistrů. Amatérskou kategorii
ovšem nehodnotila porota odborná,
nýbrž laická, a to sami návštěvníci výsta-
viště, kde se soutěž již tradičně konala.

Hasiči nejen závody a soutěže objíždě-
jí, ale taky řadu akcí pořádají. V sobotu

26. září místní sbor připravil III. ročník
pohárové soutěže O pohár PSP Engeni-
ering pro kategorii mužů a žen. A večer
téhož dne byla na programu diskotéka
v místní sokolovně s názvem Diskotéka
s mistry a pro mistry.

Milan Suchánek, člen SDH Henčlov

Nejúspěšněji reprezentovali dorostenci. Na mistrovství České republiky, které se usku-
tečnilo začátkem července v Třebíči, se stali mistry ČR v požárním útoku.

Dvěstěpadesát domácích a přespol-
ních návštěvníků se 11. až 13. září zú-
častnilo oslav výročí založení místní or-
ganizace Dělnické tělovýchovné jedno-
ty v Dluhonicích. Mezi účastníky boha-
tého programu nechyběli ani hosté z ce-
lé republiky a ze Slovenska, protože po-
řadatelé uspořádali u příležitosti tohoto
jubilea také sjezd rodáků. Hosty oslav
přivítal Jaroslav Pajdla, předseda komi-
se pro místní část Dluhonice. Ten pří-

tomné zaujal svým výkladem o historii
vesnice a jejich významných rodácích,
kteří působili nebo dodnes úspěšně pů-
sobí na různých místech republiky.
K nim patří také Karel Matějíček z Kar-
lových Varů, který pro všechny účastní-
ky oslav přivezl jako sponzorský dar
upomínkové předměty z porcelánu.
Součástí oslav byl podpis všech účastní-
ků do pamětní knihy Dluhonic. 

Miroslav Rozkošný

Nestarší rodáci z Dluhonic pan Josef Jurajda a paní Ludmila Konvičková

■ Z místních částí – Dluhonice

V Dluhonicích spolu
s místními slavili také rodáci

Úspěšná sezona hasičů v Henčlově
■ Z místních částí – Henčlov

ZŠ J. A. Komenského 
v Přerově-Předmostí
spolu s občanským sdružením Komenius

a Statutárním městem Přerov
vás zvou 

v sobotu 3. října na

XII. ročník historicko –
přírodovědného putování

Po                 lovců
mamutů

Letos s otevřením nového infocentra
u hřbitova v Předmostí

� prezence od 9 do 10.30 hodin na dvo-
ře školy

� po startu jako první si můžete prohléd-
nout nové infocentrum v Předmostí

� trasa v délce 9 km je nenáročná i pro
malé děti, seniory, psy a jiná zvířata

� na lovištích zkusí prokázat svou ši-
kovnost děti i dospělí

� v Písečáku vás kočovná divadelní spo-
lečnost zavede do doby lovců mamutů

� u Památníku na školním kopci je řada
atrakcí (zavzpomínáte na školu)

� po cestě vás čeká tradiční malé ob-
čerstvení

� na závěr navštivte Malé školní muzeum
� v cíli ve škole obdržíte upomínkové

dárky, občerstvíte se čajem i kávou
Informace: ZŠ J. A. Komenského, Hra-
nická 14, Přerov-Předmostí,  tel. 581
211 739, e-mail: zsjakprerov@iol.cz

Pozvánka

V posledních letech věnují zřizovate-
lé škol i Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy stále více pozornosti i fi-
nančních prostředků environmentální
výchově, vzdělávání a osvětě. Dotační
tituly vypisované městem Přerovem,
Olomouckým krajem i ministerstvem
jsou tak pro mnohé školy vzácnou
možností připravit pro žáky a studenty
zajímavé akce s environmentální té-
matikou. Této příležitosti využili i kan-
toři Gymnázia Jana Blahoslava a Střed-
ní pedagogické školy v Přerově. 

„V letošním roce navázala naše škola
na úspěšné akce pro děti přerovských
mateřských škol, mohu jmenovat napří-
klad Petříkova svačinka a Co se děje
v trávě, financované z grantů Olomouc-

kého kraje a města Přerova, zatím nej-
rozsáhlejším projektem Ornitologické
exkurze. Ten zahrnoval čtyři samostat-
né akce, a to Vítání ptačího zpěvu pro
žáky 1. třídy ZŠ Velká Dlážka, další se
uskutečnil pod názvem Výprava za ptá-
kem roku. Velké pozornosti se těšila ak-
ce Letní sčítání vodních ptáků, při které
se členové biologického kroužku GJB
a SPgŠ Přerov sešli v oblasti Tovačov-
ských rybníků a Annínských jezer. Po-
slední, týdenní, se jmenovala Terénní
ornitologické cvičení a konala se
v CHKO Pálava,“ vyjmenoval Přemysl
Dvorský, učitel GJB a SPgŠ Přerov.

Všechny jmenované akce připravili pe-
dagogové školy Jarmila Kačírková, Zde-
něk Krutil, Věra Mikulcová, Olga Jüng-
lingová, Eva Masná a Jana Turbanová.
Učitelé potvrdili, že akce ukázaly velký
a přirozený zájem dětí a studentů o pří-
rodu v případě, že její půvaby jsou jim
přibližovány zajímavě a živě. 

„Právě v době, kdy se náš kraj stále vy-
rovnává s následky povodní, si jasněji uvě-
domujeme význam výchovy budoucí ge-
nerace v citlivém a ohleduplném přístu-
pu k přírodě,“ zdůraznil Dvorský a spo-
lečně se svými kolegy by si přál, aby v roz-
početech měst, krajů i ministerstva se na-
šlo i nadále dostatek prostředků k tomu,
aby mohly školy i v příštích letech připra-
vovat kvalitní a úspěšné projekty. Šaf

Environmentální akce 
se těší zájmu studentů



■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

1. 10. Macharova, Wolkerova, Partyzánská 

7. 10. Mikulá‰kova, Svornosti, Bajákova

8. 10. Klivarova a dvory 

14. 10. Seifertova

15. 10. Nerudova 

21. 10. Kozlovská parkovi‰tû
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�1. 10. • Bzenec–Bzen. Doubrava–BaÈÛv
kanál-StráÏnice, 17 km, M. Sahaj, odj. 7.23
hod., vedoucí ãeká v Bzenci
�1. 10. • Pfierov (ten. lávka)–kolem Beã-
vy–Osek n. B., 12 km, Î. Zapletalová, odch. 9
hod., sraz u tenisové lávky
�3. 10. • StráÏisko–Seã–Malé Hradis-
ko–StráÏisko, 20 km, J. Sedláková, 6.59 hod.,
pfies Olomouc
�8. 10. • Rohatec–Rudník–Vacenovi-
ce–Vracov, 15 km, J. ·vec, odj. 7.42 hod.
�10. 10. • TP Pochod slováck˘mi vino-
hrady, 9 km, odj. 7.42 hod.
�10. 10. • TP Pochod slováck˘mi vino-
hrady, 17,25 km, J. ·vec, odj. 5.42 hod.
�15. 10. • Brodek u Pfi.–Dub n. M.–Bla-
tec, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�15. 10. • Ramzová–Paprsek–Staré Mûs-
to p. SnûÏníkem, 16 km, J. ·pinar, odj. 6.29
hod.
�17. 10. • âeská Tfiebová–Kozlov–âeská
Tfiebová, 12 km, P. ·Èáva, odj. 7.59 hod.
�17. 10. • Tfieme‰ná–Petrovice–Zlaté Ho-
ry, nocleh, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod., pfii-
hlásit do 13. 9.
�18. 10. • Zlaté Hory–Pfiíãn˘ vrch–Rejvíz,
20 km, J. Pûãek
�22. 10. • Val. Mezifiíãí–Pi‰tová–Jarcov-
ská kula–Val. Mezifiíãí, 12 km, V. Visnar, odj.
6.03 hod.
�22. 10. • Jindfiichov na Moravû–Branná,
16 km, J. ·pinar, odj. 6.29 hod.
�24. 10. • Jesenec–Chobynû–·ubífiov–Ko-
nice, 20 km, J. Sedláková, odj. 6.59 hod. pfies
Olomouc
�29. 10. • Troják–Bludn˘–Ko‰ovy–Rajno-
chovice, 14 km, M. Garzina, odj. A6.05 hod.
�31. 10. • Vítkov–âernûnsk˘ ml˘n–Budi-
‰ov n. Bud., 18 km, J. ·pinar, odj. 6.27 hod.

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

�3. 10. • Nectava–Zálesí–Biskupice, 10
km, vlak 6.59 hod., St. Dostál
�7. 10. • Hodonín–âervené domky–Mutû-
nice, 12 km, vlak 7.23 hod., L. Poláková
�7.–11. 10. • Z Lipové k polsk˘m jezerÛm,
vlakov˘ zájezd
�14. 10. • Rajnochovice–Lázy–Val. Mezi-
fiíãí, 18 km, vlak 7.42 hod., C. Punãocháfiová
�21. 10. • KromûfiíÏ–Podzámecká zahra-
da–Chropynû, 11 km, vlak 9.23 hod., V. Poli-
dorová
�24. 10. • Doma‰ov n. B.–Tû‰íkovská ky-
selka–·ternberk, 20 km, vlak 6.59 hod., C.
Punãocháfiová
�31. 10. • Drahotu‰e–Rybáfie–jezírka–Te-
plice n. B.–propast–Hranice, 18 km, vlak
8.03 hod., O. Valá‰ková

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

�6. 10. v 19 hodin • schÛze v restauraci Pi-
vovar
�10. 10. • 33. pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 15 km: Milotice–DubÀany–Mutûnice; 5 km:
DuÀany–Mutûnice, T. Beránek, J. Balcárek, J. Ma-
chálek, V. Koutn˘,  F. Prusek, bus 7.30 hod., pû‰í
�16.–18. 10. • zkou‰ky vedoucích a cvi-
ãitelÛ VHT, cviãné skály Drátník, J. Balcárek
ml., vl. auto, 16 hod.
�24. a 25. 10. • Rychleby–Rychlebské ho-
ry, 22 a 25 km, J. Martinek, vlak a bus, pû‰í

■

Bratrská na konci 5.10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 12.10.
Svornosti 19.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 5. a 19.10.
Za ml˘nem 3 12.10.
Sokolská, parkovi‰tû 12.10.
Sokolská 28 5. a 19.10.
Petra Jilemnického, u VST 12.10.
Na hrázi, za mostkem 5. a 19.10.
Palackého, za sam. 12.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 5. a 19.10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 20.10.
Dluhonice, u prodejny 6.10.
Wurmova, za KSZ 13.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 13.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 6. a 20.10.
Kozlovská, parkovi‰tû 6. a 20.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 13.10.
Svisle, za samoobsluhou 6. a 20.10.
Trávník, parkovi‰tû 13.10.
Trávník, u Chemoprojektu 13.10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 13.10.
BudovatelÛ 5–7 13.10.
U tenisu, parkovi‰tû 6. a 20.10.
U rybníka, u trafa 14.10.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 21.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 7.10.
Dvofiákova, u garáÏí 7. a 21.10.
PurkyÀova, denní pobyt 14.10.
B. Nûmce, za VST 7. a 21.10.
·kodova, u trafa 14.10.
Olomoucká, u stavebnin 7.10.
Hranická, park. u Z· 14. a 21.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 7. a 21.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 1.10.
Lovû‰ice, u parku 8.10.
Lovû‰ice, DráÏní 15.10.
VaÀkova, dvÛr 22.10.
Kozlovice, zaãátek obce 22.10.
Kozlovice, náves 8.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 1. a 15.10.
Macharova 1. a 15.10.

Tománkova, u garáÏí 8. a 22.10.
Fr. Rasche, u parku 1. a 15.10.
Na louãkách 15 8. a 22.10.
Velké Novosady, u kostela 1. a 15.10.
Újezdec, Pod dubíãky 8.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 22.10.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 2. a 16.10.
Popovice, U trati 9.10.
Popovice, za kapliãkou 23.10.
Vinary, u garáÏí 2.10.
Vinary, Mezilesí II 16.10.
Vinary, RÛÏová 23.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 9.10.
Henãlov, náves 9.10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 23.10.
Penãice, u po‰ty 16.10.
Penãice, V kótû 2.10.
âekynû, nad rybníãek 16.10.
âekynû, Na ãervenici 23.10.
âekynû, Podlesí 2.10.
âekynû, Boro‰ín 9.10.
Teliãkova, u kotelny 2.10.
Pod Skalkou, park. u 17–21 16.10.
Îeravice, Such˘ potok 23.10.
Îeravice, Pod lesem 9.10.
Jasínkova, za Priorem 15.10.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, 
po naplnění bude přistaven ještě
jednou prázdný kontejner
ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 13.10.
ZO âZS ã. 4, Kojetínská za sbûr. sur. 6.10.
ZO âZS ã. 4, k Mádrovu podjezdu 6.10.
ZO âZS ã. 5, Lovû‰ice DruÏstevní 6.10.
ZO âZS ã. 9, Markrabiny 6.10.
ZO âZS ã. 10, Îernava – na konci 13.10.
ZOS, Îernava - naproti garáÏí 13.10.
ZO âZS ã. 15, Dluhonice kfiiÏ. u váhy 20.10.
ZOS, za hvûzdárnou 20.10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3, pod kasárna    termín dle poã.
ZO âZS ã. 3, za Linde – Tech.       (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû Boro‰ín 13.10.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – říjen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
Komenského ulice úplná uzavírka (rekonstrukce parovodu) do 30. 9.

Lanãíkov˘ch úplná uzavírka (rekonstrukce vodovodu) do 1. 11.

Pod Skalkou ãásteãná uzavírka (oprava parkovi‰tû) do 31. 10.

U Îebraãky ãásteãná uzavírka (oprava povrchu) do 30. 9.

Tovární ãásteãná uzavírka do 23. 12.
(rekonstrukce autobusového nádraÏí)

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

4. 10. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

11. 10. lékárna U NÁDRAÎÍ, Husova  2 581 205 539

18. 10. lékárna ALFA, nám. Pfierov. povst. 581 204 419

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

28. 10. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

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

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�5. 10. • Rizika hypertenze (+ mûfiení tlaku)
– Blanka Bajerová, zdravotní sestra
�12. 10. • Zachovejme impérium. âeské ze-
mû v letech 1705 aÏ 1792 - Mgr. Lubor MaloÀ
�19. 10. • Náv‰tûva malého ‰kolního mu-
zea lovcÛ mamutÛ v Pfiedmostí spojená
s chÛzí Nordic walking mûstem – odchod od cent-
ra SONUS 10.15 hod., 11 hod. náv‰tûva muzea,
pfiedpokládan˘ návrat 13 hod. – vede pí Olga Îup-
ková (v pfiípadû nepfiíznivého poãasí se k muzeu
pojede MHD z nám. T.G.M v 10.23 linka ã. 1)
�26. 10. • Onemocnûní podzimního obdo-
bí – moÏnosti léãby volnû prodejn˘mi léky –
Mgr. BoÏena Malinová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�1. 10. • Snové koleãko
�8. 10. • Su‰ená dekorace
�15. 10. • L˘kov˘ ko‰ík I.
�22. 10. • L˘kov˘ ko‰ík II.
�29. 10. • Podzimní vûneãek

Zdravotní cvičení s lektorem
po, a ãt 9–10 hod., út 9–10 a 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�14. 10. od 16 hod. • Úspû‰né a aktivní
stáfií (nácvik relaxace) – Anna Stojanová (Bese-
da se koná v rámci T˘dne du‰evního zdraví ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha)
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Využijte služeb
sociálních

a finančních
poraden

Svou činnost bezplatně zahajuje soci-
álně-finanční poradna v Přerově. Mo-
hou ji využívat držitelé průkazů ZTP,
ZTP/P, TP, senioři, sociálně slabší rodi-
ny, rodiny s dětmi, nezaměstnaní
i ostatní klienti. Poradnu najdete v uli-
ci Boženy Němcové 9 v Přerově (neda-
leko vlakového nádraží). Úředním
dnem je pondělí od 9 do 12 hodin.

Poradna nabízí kontakt na bezplatné
právní, sociální, daňové a další služby.

Adresa:
Přerov, ul. Boženy Němcové 9
(nedaleko vlakového nádraží)
telefon: 518 321 861
e-mail: financniporadna@seznam.cz
otevřeno každé pondělí od 9–12 hod.
www.socfinporadnycr.cz

■ Přerovské listy – www.mu-prerov.cz
Kompletní vydání Přerovských listů najdete na internetu ve formátu PDF. 

Pro kontakt s redakcí Přerovských listů můžete využít také e-mail
eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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INZERCE

Termín Zájezd Cena za osobu

Slovensko Podhájska – termální lázně
17. 10. v ceně: doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 480 Kč

Maďarsko Mosonmagyaróvár – termální lázně
24. 10. v ceně: doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 350 Kč

Maďarsko Budapešť a termály Szechényi
24.–25. 10. v ceně: 1x ubyt. v hotelu, doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 1.600 Kč

Slovensko Čalovo-Velký Meder – termální lázně
28. 10. v ceně: doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 400 Kč

Německo Aquapark „Tropický ostrov“
28–29. 10. v ceně: doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 1.100 Kč

Francie Paříž a Versailles
28.10.–1.11. v ceně: 3x ubyt. v hot. F1, doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 4.900 Kč

Itálie Řím a Florencie
28.10.–1.11. v ceně: 2x ubyt. v hot. se sníd., dopr. lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 5.200 Kč

Maďarsko Györ – termální lázně
31. 10. v ceně: doprava lux. busem (z Přerova + 150 Kč) 400 Kč

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221

po–pá 9–12, 14–17 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275

po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A TERMÁLY
L A S T M I N U T E

NABÍDKA PRO KOLEKTIVY

● Nejnižší ceny
● Odměny pro organizátory
● 5 poukazů ZDARMA!

Týden lyžování v Alpách

za 3.440,–
cena zahrnuje:

dopravu, 7x ubytování,

6-denní skipas

Týden v létě u moře

za 3.440,–
cena zahrnuje:

dopravu, 7x ubytování,

7x rozšířená polopenze

P r o d ej  l y ž a ř s k ý c h  z á j e z d ů
Z I M A  2 010  Z A H Á J E N !

Itálie–Francie–Rakousko
Speciální termíny na

Jarní prázdniny v Přerově 8.–14. 3. 2010
Vánoční a předvánoční lyžování

za extra nízké ceny!

Zima – 2010 – Léto

F I R S T M I N U T E

Reality TREND s.r.o., se sídlem v Přerově, Komenského 52
tel. 581 277 754, 774 455 334-5

www.realitytrend.cz

Pro naše klienty 

hledáme ke koupi RD 
v Přerově a okolí. 

Nabídněte! Nabízíme rychlé a solidní jednání.

Bližší informace o společnosti najdete na:

www.realitytrend.cz

Hledáme do svého týmu kolegy a kolegyně na pozici

realitního makléře. 
Přihlášky s životopisem zasílejte

e-mailem na prerov@realitytrend.cz nebo poštou.

Reality TREND s.r.o., se sídlem v Přerově, Komenského 52
tel. 581 277 754, 774 455 334-5
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Po roční pauze, způsobené stavební-
mi úpravami zámku, opět připravuje-
me tradiční noční prohlídky muzea.

Letos se s námi podíváte do zlatého vě-
ku Přerova – období vlády Pernštejnů
a Žerotínů – a setkáte se s Vilémem
z Pernštejna, Karlem starším ze Žerotí-
na, malým i odrostlým Janem Amosem,
Mikulášem Drabíkem a dalšími.

V úterý 27. října od 17 do 23 hodin
budou probíhat po půlhodinových in-
tervalech prohlídky, které trvají zhruba
hodinu. Z kapacitních důvodů je počet
osob ve skupině omezen na 45 návštěv-
níků, proto doporučujeme si vstupné za-
jistit včas v předprodeji. Zároveň máte
možnost v předstihu si zamluvit hodinu,
která vám bude nejlépe vyhovovat, sa-

mozřejmě pouze do vyprodání míst. Ce-
na základního vstupného zůstala zacho-
vána, tedy 60 Kč dospělí a 30 Kč děti, ale
také máte možnost za 5 Kč vystoupat na
zámeckou věž a prohlédnout si noční
Přerov z výšky a za 15 Kč zhlédnout vy-
stoupení přerovské skupiny historické-
ho šermu Markus M na nádvoří zámku.
Šermíři se představí v 18.30, 20.30 a 22
hodin. 

Předprodej vstupenek bude zahájen
v pokladně zámku od úterý 13. října
a vstupenky si můžete vyzvedávat den-
ně mimo pondělí od 9 do 16 hodin, kdy
vám průvodci ochotně podají další in-
formace. Více se dozvíte také na
www.prerovmuzeum.cz.

Mgr. Kristina Glacová

noční prohlídka muzea

Zlatý věk Přerova aneb Mezi zubrem a lvem
Pozvánka

Letos uplyne již 20 let od událostí ro-
ku 1989, které vyvrcholily pádem tota-
litního režimu komunistické strany.
K připomenutí tohoto výročí připravu-
je Muzeum Komenského v Přerově vý-
stavu, která je součástí kampaně Asoci-
ace muzeí a galerií Muzea a 20. století,
letos věnované právě 20. výročí sameto-
vé revoluce.

Výstava s názvem Konec vlády jedné
strany! připomene rušné období tzv. sa-
metové revoluce v listopadu a prosinci,

jak z hlediska událostí celostátních, tak
zejména pak regionálních.

K vidění budou fotografie, letáky, pla-
káty, archivní dokumenty či také hmot-
né doklady, které pak přiblíží všední ži-
vot konce 80. let. Celkovou atmosféru
„sametového“ Přerova a náladu jeho
obyvatel či tehdejší problémy pak při-
blíží i dobové filmové záběry. Výstavu
bude možné navštívit v přerovském
zámku od 2. října do 22. listopadu.

Sehnálek

výstava v muzeu

Konec vlády jedné strany! 
aneb 20 let od listopadových událostí roku 1989

FOTO JAN ČEP
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Tajenka křížovky: Francouzské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Den bez vína je jako den bez slunce

beseda

Rusko – Země plná
překvapení

Od Karpat až k Bajkalu – hledání
přirozeného způsobu života

a nedotčené přírody

Autor diashow o Rusku, cestovatel Leoš
Šimánek, zve 7. října v 19 hodin na be-
sedu do Klubu Teplo na Horním náměs-
tí. Více o autorovi, jeho knihách a dias-
hows najdete na internetových strán-
kách www.leossimanek.cz
Předprodej: Městské informační cent-
rum, Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187

Michal Viewegh
a Martin Reiner

v Přerově
aneb Nemáte čas na čtení?
Spisovatelé vám přečtou!
Nebe počká 2009… popáté

Po deseti letech Přerov znovu navštíví
spisovatel Michal Viewegh. Ve středu 14.
října od 19.30 hodin bude v Městském
domě číst ze svého nového literárního
díla, ale také s diváky rozmlouvat. Spo-
lu s ním přijede číst i Martin Reiner, spi-
sovatel, básník a majitel brněnského na-
kladatelství Druhé město. 

Michala Viewegha jistě není potřeba
čtenářům představovat. V Přerově bude
číst z připravované knihy Povídky o lás-
ce, kterou vydává nakladatelství Druhé
město nyní na podzim. 

Martin Reiner bude číst z právě vyda-
né prózy Lucka, Maceška a já. Reiner je
etablován spíše jako autor několika sbí-
rek poezie, nyní však přichází po své pro-
zaické prvotině Lázně s druhou prózou.

Autorské čtení se uskuteční jako tako-
vá ochutnávka (nebo chcete-li předkrm)
letošního ročníku pořadu Nebe počká…
(setkání s hudbou a poezií), který každé
dva roky přivádí na podzim do Přerova
zajímavé interprety. Marta Jandová

Pozvánka

Pozvánka

Michal Viewegh 
a Martin Reiner

Pozvánka Festival duchovní
hudby Olomouc

3. 10. v 19 hodin, chrám sv. Mořice
Jaromír Hnilička – Jazzová mše

Smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis
Komorní orchestr Filharmonie Brno

10. 10. v 19 hodin, dóm sv. Václava
Josef Haydn – Stabat mater

Spevácky zbor mesta Bratislavy
Moravská filharmonie Olomouc

17. 10. v 19 hodin, chrám sv. Michala
Duchovní hudba vrcholné renesance

P. Černý – varhany, Octopus Pragensis
24. 10. v 19 hodin, chrám P. Marie Sněžné

Jules Massenet – Maří Magdaléna
www.podzimni-festival.cz
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■ Muzeum Komenského

■ SVČ ATLAS a BIOS
�22.  a 23. 10. • Slavíci z Pfierova 7. roãník
pûvecké soutûÏe pro Ïáky Z· a studenty vícele-
t˘ch gymnázií – ATLAS
�22. a 23. 10. • Pfiehlídka ãinnosti BIOS
�29. 10. • V˘roba keramick˘ch betlémÛ
v ATLASu od 9 do12 hodin, pfiihlá‰ky pfiedem
�3. 11. v 17 hod. • Halloweensk˘ veãer –
6. roãník soutûÏe o nejkrásnûj‰í halloweenskou
d˘ni. Oznaãenou soutûÏní d˘ni pfiineste i se svíã-
kou do 16 hod. do budovy ATLASu.

www.svcatlas-bios.cz

Přerovská strašidla zvou děti i dospě-
láky na 3. ročník lampiónového po-
chodu za strašidly – Strašidlácký rej.
Přijďte se vybát! Start je v pátek 30. říj-
na v 18 hodin na Laguně u restaurace
Bašta u Dokládalů. Na svícení si přine-
ste lampióny – baterky by strašidla za-
plašily. Po skončení bude možnost si
opéct na ohni uzeniny.

www.flora-ol.cz

Výstaviště Flora Olomouc 

Výstava ovoce,
zeleniny a ovocných

školkařských výpěstků
1.–4. října 

Podzimní etapu letošní závěrečné za-
hradnické výstavy doplní festival gas-
tronomie a nápojů OLIMA.

Bydlení 2009
23. – 25. října

Výstava nábytku, interiérového vybave-
ní, doplňků a životního stylu.

Strašidlácký rej

Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod.

28. 10. státní svátek, otevfieno: 8.30–17, vstup
zdarma. Prohlídky s prÛvodcem v 9, 10, 11,

12.30, 13, 14, 15 a 15.30 hod.
�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tó-
nu zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, His-
torie odboje na Pfierovsku 1914–1989
�do 1. 11. • Jaroslav ·tûpánek – v˘stava
obrazÛ (Chodba 2. patro)
�do 31. 12. • Archeologie na hradû Helf-
‰t˘nû, v˘stava (Velk˘ v˘stavní sál) 
�do 25. 10. • Zamezte pfiíli‰nému ãtení!
Z historie ‰kolních knihoven, v˘stava (Mal˘ v˘-
stavní sál)
�2. 10.–22. 11. • Konec vlády jedné stra-
ny! aneb 20 let od listopadov˘ch událostí
roku 1989, v˘stava (Historick˘ sál)
�9. 10. v 19 hodin • Koncert klasického
komorního tria – Slavnostní zámecká síÀ pfie-
rovského zámku. Vstupné dobrovolné.
�27. 10. • Zlat˘ vûk Pfierova aneb Mezi zub-
rem a lvem – noãní prohlídky muzea. Harmo-
nogram prohlídek: 17, 17.30, 18, 18.30, 19,
19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30, 23 hodin.
Maximální poãet 45 náv‰tûvníkÛ ve skupinû. Ce-
na vstupenek je 60 Kã dospûlí a 30 Kã dûti, stu-
denti a dÛchodci. Pfiedprodej vstupenek v po-
kladnû zámku bude zahájen 13. fiíjna dennû mi-
mo pondûlí od 9 do 16 aÏ do vyprodání.

Korvínský dům
Muzejní úterky, cyklus pfiedná‰ek v 17 hodin

�6. 10. • Ondfiej Sekora a jeho umûlecká
tvorba (Mgr. Jarmila Klímová).
�13. 10. • Archeologie na hradû Helf‰t˘-
nû (Mgr. Ale‰ Drechsler, Bc. Jan Mikulík, Mgr.
Zdenûk Schenk).
�20. 10. • V˘tvarník a publicista Jan
Chmelafi (Oldfiich Fiala).
�27. 10. • Zajímavosti z kroniky Kokor (Ing.
Alois Ko‰Èálek).

Ornitologická stanice
po–pá 8–16 hodin, so a ne 9–17 hodin, 

jindy po domluvû
28. 10. státní svátek, otevfieno 8–16 hod.

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 1. 11. • Nástrahy, pasti a Ïeleza na
‰kodnou. ·okující v˘stava o lidské krutosti. 
�do 31. 12. • âlovûk a krajina, v˘stava foto-
grafií amatérsk˘ch a zaãínajících fotografÛ, za-
chycující krajinu Vala‰ska a její promûny.
�20. 10. • Den stromÛ – prohlídka parku
Michalov s prÛvodcem. Procházka parkem
s vyprávûním o zajímavostech ze Ïivota zelen˘ch
velikánÛ a o historii slavení Dne stromÛ. Odchod
v 15.30 hodin od budovy ORNIS, moÏnost pfiidat
se v prÛbûhu prohlídky.
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ do 1. 11. •
Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou ❙ Ptá-
ci ❙ Vodní ptáci ❙ Stromy (e-mail: kosturo-
va@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910
www.prerovmuzeum.cz

■ Městský dům

■ Přednášky pro veřejnost
(dfiívûj‰í akademie III. vûku)

�14. 10. 15–16 hodin • Rakovina kÛÏe
a matefiská znaménka, pfiedná‰í MUDr. Zde-
nûk Michl, zasedací místnost budovy fieditelství
v nemocnici v Pfierovû, vstup zdarma

■ Rodinka
Provozní doba v klubovnû v ul. Îelatovská 12 

je 8–16 hod.
�pondûlí  10–11.30 • angliãtina pro pokroãilé
s hlídáním dûtí ❙ 15.30–17.30  • zdravotní cvi-
ãení, v˘tvarná v˘chova, zpívánky, dûti 2–6 let
❙ 17–18.30 • krouÏek zvídavého pfiírodovûdce,
dûti 6–12 let 
�úter˘ 9–11 • herna pro batolátka s v˘tvarnou
v˘chovou ❙ 16.15–18.15 • country taneãky, tvo-
fiení a stolní hry, dûti 5–10 let
�stfieda 9–11 hod. • cviãení na velk˘ch míãích
a první v˘tvarné krÛãky pro kojence a batolata
❙ 16–18 • cviãení na velk˘ch míãích a první v˘t.
krÛãky, dûti 2-4 roky ❙ 18–19 • spontánní tanec
s arteterapií, Ïeny a dívky kaÏdého vûku.
�ãtvrtek 9–10 • znakování pro miminka
❙ 10–11.30 • herna pro batolátka s v˘tvarnou v˘-
chovou ❙ 16–17 • hravá angliãtina pro pfied‰kolá-
ky ❙ 17–18 • hravá angliãtina pro mlad‰í ‰koláky
�pátek 9–11 • cviãení na velk˘ch míãích a prv-
ní v˘tvarné krÛãky pro kojence a batolata.
�7. 10. • pou‰tûní drakÛ, soutûÏe pro dûti
�16. 10. v 16 hod. • ubrousková techni-
ka a korálkování

Nabízíme hlídání dûtí dle potfieb rodiny.
www.rodinka.cz

Den dûtsk˘ vefiejnost pára koupání koupání sauna rekondiãní
bazén vefiejnost s pronájmem sprchy imob. obãanÛ dÛchodci stoly slender

pondûlí zavfieno 6.15–7.45 15–17 11.30–13.30 spol. párová 15–21 13.30–20.30

úter˘ 18–20 18–21 6.15–7.45, 9–15 14–15 16–17 Ïeny 15–21 7.30–14.30

stfieda 15–20 15.30–21 6.15–7.45, 9–11 11.30–13.30 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 18–20 18–21 6.15–7.45, 11–17 14–16 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 14–21 6.15–7.45, 8–10 15–17 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 spoleãná 13–18 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 páry 13–18 zavfieno
Výjimky: 31. 10. dûtsk˘ bazén a vefiejnost 10–12, 14–18 • 28. 10. dûtsk˘ bazén a vefiejnost 10–20 • 29. 10. dûtsk˘ bazén a vefiejnost 10–20 • 30. 10. dûtsk˘ bazén a ve-

fiejnost 10–20 • 28. 10. sauna muÏi 13–21, rekondiãní stoly zavfieno

■ Hrad Helfštýn
fiíjen dennû 9–17 hodin, 

v pondûlí zavfieno (pondûlí 28. 10. otevfieno,
státní svátek, vstup zdarma

�Stálé expozice • Expozice umûleckého ko-
váfiství, Expozice historické mincovny
�do 28. 10. • Tvorba absolventÛ SUP·
v Turnovû, v˘stava (Tvorba studentÛ prof. ak.
soch. A. Zetové – absolventi SUP· v letech
1976–1987)

www.helfstyn.cz • tel. 581702030, 581797407

�5. 10. v 19.30 hodin • Pûniãka a Para-
plíãko, ãeská kasafiská romance
�6. 10. v 8.30 a v 10 hodin • Jak Krakono‰
pekafiku Jífiu napravil, pohádkov˘ pfiíbûh z Pod-
krkono‰í pro dûti M· a I. st. Z·. 
�11. a 25. 10. od 13.45 do 18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce se Záhorskou ka-
pelou, ‰atna a pokladna od 13 hodin
�12. 10. v 8 a 10 hodin • Setkání s MUDr.
Radimem Uzlem CSc. – Sexuální v˘chova,
v˘chovn˘ pofiad pro Ïáky 8. a 9. tfiíd Z·, studen-
ty stfiedních ‰kol a uãÀovskou mládeÏ.
�13. 10. v 19.30 hodin • Hana Zagorová
a Petr Rezek, koncertní vystoupení za dopro-
vodu skupiny Milo‰e Nopa
�14. 10. v 19.30 hodin • Michal Viewegh
a Martin Reiner, autorské ãtení, pfiedsálí Mûst-
ského domu – vchod z nám. TGM, pfies kavárnu
�18. 10. v 15 hodin • Eva a Va‰ek, koncert
�20. 10. v 18.30 hodin • Vodnáfisk˘ zvon
aneb Spoleãná vûc – koncert. Tomá‰ Pfeiffer
rozezní vodnáfisk˘ zvon a jeho tóny rezonují s na-
‰í duchovní podstatou.
�22.–24. 10. od 20 hodin • XXVI. âesko-
slovensk˘ jazzov˘ festival
�26. 10. v 19.30 hodin • JoÏka âern˘
a cimbálová muzika, koncert
�27. 10. v 19.30 hodin • Moravská filhar-
monie Olomouc, koncert, na programu díla An-
tonína Dvofiáka: 1. ãást – koncert pro violoncel-
lo a orchestr h moll, 2. ãást – symfonie ã. 9
e moll Novosvûtská
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�pondûlí a pátek 9–12 hod. • Mimiklub pro
dûti do 18 mûs., herna, besedy, cviãení
�úter˘ 9–12 hod. • herna, zpívání
�stfieda 10 hod. • cviãení rodiãÛ s dûtmi, herna
�ãtvrtek 9–12 hod. • herna, v˘tvarné hrátky
�2. 10. 9.30 hod. • Kurz vázání ‰átkÛ
�9. 10. 10 hod. • Ekodomácnost, beseda
�14. 10. 18 hod. • Kreativ
�15. 10. 16 hod. • Drakiáda v Michalovû
�23. 10. 9.30 hod. • Kurz vázání ‰átkÛ
�26. 10. 9.30 hod. • Znakování batolat, kurz
�30. 10. 10 hod. • Zdravé pfiebalování, beseda

Sokolská 26, slunicko.mc@seznam.cz
www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�15. 10. v 16.30 hodin • V˘tvarné styly
a smûry v kostce 4. díl. Beseda s Mgr. Kristi-
nou Glacovou, Korvínsk˘ dÛm

■ Klub Dlažka
�2.10. • setkání vedoucích
�9.–11. 10. • Dûdeãek âoko a babiãka
Deli – víkend pro rodiãe s dûtmi
�16.–18. 10. • Eldorádo – 24. roãník soutû-
Ïe druÏstev – od 15 let
�16.–18. 10. • Stopy hrÛzy – akce pro dûti
�23.–25. 10. • Jumanji – akce pro dûti
�23.–25. 10. • Milonová sázka – pro dûti
�27. 10.–1. 11. • Tuka DlaÏka – akce pro
star‰í dûti a mládeÏ
�28. 10.–1. 11. • Pirátsk˘ víkend
�út a ãt 19.30–20.30 • kondiãní gymnasti-
ka v tûlocviãnû Z· Velká DláÏka, pro dívky a Ïeny
kaÏdou nedûli 15.30 hod • Magic, Klub
DlaÏka

www.dlazka.cz

22.–24. 10. 2009
Mûstsk˘ dÛm Pfierov • 20 hodin

ãtvrtek

22.
pátek

23.
sobota

24.

Lubo‰ Andr‰t & Peter Lipa Band CZ/SK
Steve Gadd & Friends USA

after party Slávek Janda & Friends CZ

Barto‰ Tari‰ka Super Band CZ/SK
Brad Mehldau Trio USA

after party Pantha Rhei & Jana Koubková CZ

Cloud Nine Jana Hály CZ/SK
Joe Lovano Us Five feat. Esperanza Spalding USA

after party Yandim Band & Jaya 
& Tereza âernochová CZ

Pozvánka

Pozvánka
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Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14. října 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V říjnu návštěvníci zhlédnout dvě vý-
znamné výstavy. 
Od 29. září do 9. října to bude zajímavá
výstava grafik známého malíře a grafika
Tomáše Bíma.
Narodil se v roce 1946. Vyučil se tiskařem,
dál studoval soukromě. Zaměřil se na ilus-
traci, užitou grafiku a kresbu. Věnuje se ta-
ké malbě. Ilustroval asi 30 knih, podílel se
na bibliofíliích, vytvářel plakáty. Pracoval
jako knihtiskař, poté výtvarník divadelní-
ho studia Reduta, ale také jako písmoma-
líř, lakýrník atd. Nyní se cele věnuje vý-
tvarné práci. Je malířem světelných
a vzdušných barevných ploch naší moder-
ní civilizace. Jednoznačně se hlásí k tradi-
ci umělců, které inspiruje realita a přitom
dokáže sdělit, co si neuvědomujeme, že
vlastně víme a vidíme. Vytváří svými kres-
bami, litografiemi a obrazy především prostor pro potěšení z půvabů všednosti se
všemi jejími lyrickými, dramatickými i komickými aspekty. Maluje krajinu bez lidí,

na jeho hřištích chybějí diváci i hráči, ale
jak sám říká, právě tak to chce mít. 
Od 19. do 30. října budete moci obdivovat
díla významného a oblíbeného malíře
a grafika Oty Janečka (1919–1994).
Vystudoval ČVUT v Praze, profesuru kres-
lení a deskriptivy a UMPRUM v Praze. Vy-
nikající malíř, grafik a ilustrátor, jehož dí-
lo se stalo samozřejmou součástí české vý-
tvarné kultury našeho věku. Nejznámější
jsou jeho motivy slunce jako symbolu vi-
tality i mistrně zvládnuté zobrazení ženy
a dívky grafickou technikou barevná suchá
jehla. Za svůj život vytvořil stovky obrazů
a grafik, získal řadu ocenění a při svých vý-
stavách doma i v zahraničí měl velké ús-
pěchy (zvláště v Japonsku). Výstava bude
doplněna knihami veršů světových autorů
bohatě ilustrovaných Otou Janečkem.

V říjnu zde bude vystavovat malířka Zdenka Holejšovská, která žije a maluje v Ze-
lenči u Prahy. První galerie, která v roce 1975 přijala do prodeje její obrazy, byla Tal-
lares de Pintura v Buenos Aires v Argentině. Od této doby se zařadila mezi profesio-
nální malířky. Učila se od akademických malířů Leopolda Musila a Ladislava Leit-
geba. Na jejích obrazech je jasné, že miluje barvu a rozmanitost motivů. Maluje do-
my, lodě, slunce, kytice a vzpomínky z cest. Do zemí jako je Keňa, Švédsko, Domi-
nikánská republika vyjíždí hlavně proto, aby mohla tyto destinace přiblížit diváko-
vi. Vystavovala v mnoho galeriích doma i v cizině, v Přerově vystavuje poprvé. Vý-
stava potrvá od 1. do 31. října.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

15. až 30. října • Peter Stan-
kovič – obrazy
Narodil se v roce 1960
v Bratislavě. Už když se ho
jako pětiletého chlapce
ptali, čím bude, odpovídal,
že „malárom“. Od té doby
si nevzpomíná na chvíli,
kdy by byl bez tužky nebo
štětce. Po absolvování bra-
tislavské Školy uměleckého
průmyslu se věnuje malbě,
ilustracím, kreslenému fil-
mu a komiksům. Své obra-
zy doplňuje textem, aby
podpořil myšlenku celého díla. Sám autor říká: „Někdy je i text na obrázku to, co
vyvolá úsměv.“ Náměty svých děl čerpá z momentální inspirace, například se ne-
chá motivovat rozhovory se zajímavými lidmi. Rád také čerpá z historie nebo za-
chycuje charaktery lidí. V 90. letech byl art directorem v několika renomovaných
reklamních agenturách. Je známý i jako kapelník skupiny Aconto. 
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. října v 17.30 hodin a je přístupná
široké veřejnosti.

Tomáš Bím

Ota Janeček

Peter Stankovič, Ochutnávka vínka v piatok poobed

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 10. v 17 hod. • G-FORCE (USA, akãní,
rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Hoyt H.
Yeatman Jr. Hrají v ãeském znûní: Vladislav Bene‰,
Tereza Kostková, Tomá‰ Matonoha, Ivan Trojan.
�1.–4. 10. ve 20 hod. a 4.–7. 10. v 17.30
hod. • MUÎI V ¤ÍJI (âR, komedie, premiéra).

ReÏie: Robert Sedláãek. Hrají: Jaroslav Plesl, Ja-
romír Hanzlík, Pavel Zedníãek, Jifií Lábus.
�5. a 6. 10. ve 20 hod. • NOC OÎIVL¯CH
MRTVOL (USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie:
Jeff Broadstreet. Hrají: Brianna Brown, Sid Haig,
Josua DesRoches.
�8.–10. 10. v 17 hod. • HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE (USA, dobrodruÏn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Radc-
liffe, Emma Watson, Rupert Grint.
�8.–13. 10. ve 20 hod. a 11.–14. 10.
v 17.30 hod. • JÁNO·ÍK. PRAVDIVÁ HISTO-
RIE (âR/SR/PL/HU, historick˘ premiéra). ReÏie:

Agnieszka Holland, Kasia Adamik. Hrají: Václav
Jiráãek, Ivan Martinka, Michal Zebrowski.
�15.–18. 10. v 17.30 hod. • BEJVALEK SE
NEZBAVÍ· (USA, komedie, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Mark Waters. Hrají: Matthew McConaughey,
Jennifer Garner, Michael Douglas.
�15.–18. 10. ve 20 hod. a 19.–21. 10.
v 17.30 hod. • HODINU NEVÍ· (âR/SR, dra-

ma, premiéra). ReÏie: Dan Svátek. Hrají: Václav Ji-
ráãek, Ivan Franûk, Stanislav Zindulka.
�19. a 20. 10. ve 20 hod. • HANEBN¯ PAN-
CHARTI (USA, akãní, váleãn˘, titulky). ReÏie: Qu-
entin Tarantino. Hrají: Brad Pitt, Christoph Waltz,
Eli Roth.
�22.–25. 10. v 17.30 hod. • LI·TIâKY

(âR/SR/Irsko, drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Mira Fornay. Hrají: Réka Derzsi, Rita Banczi, Aa-
ron Monaghan.
�22.–25. 10. ve 20 hod. • LÍBÁ· JAKO BÒH
(âR, komedie). ReÏie: Marie PoledÀáková. Hrají:

Kamila Magálová, Oldfiich Kaiser, Eva Holubová,
Jifií Barto‰ka, Milan ·teindler.
�26. a 27. 10. v 17.30 hod. • KNùÎNA LI-
BU·E (USA/âR, historick˘, fantasy, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Constantin Werner. Hrají: Winter
Ave Zoli, Pavel KfiíÏ, Marek Va‰ut.
�26. a 27. 10. ve 20 hod. • MILENCI (USA,
romantické drama, titulky, premiéra). ReÏie: Ja-
mes Gray. Hrají: Joaquin Phoenix, Gwyneth Palt-
row, Vinessa Shaw.
�29. 10.–1. 11. v 17.30 a ve 20 hod. • ULO-
VIT MILIARDÁ¤E (âR, komedie, premiéra). Re-

Ïie: Tomá‰ Vorel. Hrají: Tomá‰ Matonoha, Jifií
Mádl, Ester Janeãková, Josef Carda.

�7. 10. ve 20 hod. • KINO PRO VE¤EJNOST
NEHRAJE – UZAV¤ENÉ P¤EDSTAVENÍ

�14. 10. ve 20 hod. • ZAÎÍT WOODSTOCK
(USA, komedie, hudební, premiéra). ReÏie: : Ang
Lee. Hrají: Demetri Martin, Imelda Staunton, Liev
Schreiber.
�21. 10. ve 20 hod. • KLÍâEK (âR, thriller,

premiéra). ReÏie: Jan Novák. Hrají: Norbert Lich˘,
Jan Pfieruãil, Petra Vlãková.

�28. 10. v 17.30 a ve 20 hod. • KNùÎNA LI-
BU·E (USA/âR, historick˘, fantasy, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Constantin Werner. Hrají: Winter
Ave Zoli, Pavel KfiíÏ, Marek Va‰ut.

�4. 10. v 15.30 hod. • G-FORCE (USA, akãní,

rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Hoyt H. Ye-
atman Jr. Hrají (v ãeském znûní): Vladislav Bene‰,
Tereza Kostková, Tomá‰ Matonoha, Ivan Trojan.
�11. 10. ve 14 hod. • HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE (USA, dobrodruÏn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: David Yates. Hrají: Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson, Rupert Grint.
�18. 10. v 15.30 hod. • KLETBA MùSÍâNÍHO
ÚDOLÍ (VB/FR/Maìarsko, pohádková fantasy,
ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Gabor Csupo.
Hrají: Dakota Blue Richards, Tim Curry.
�25. 10. v 16 hod. • O MALENCE (âR, dûtské
pásmo).

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■


