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Tato podoba přemostění Bečvy se v brzké době stane historií. Už je otázkou pouhých
několika týdnů definitivní demolice lávky u sokolovny. Její zahájení město plánuje na
polovinu listopadu. Přerované, kteří po ní přecházejí cestou 
do zaměstnání či je pro ně nejbližším spojníkem s centrem 
města, se budou muset smířit s tím, že pravděpodobně 
po dobu půl druhého roku se jejich trasa prodlouží 
směrem k mostu u loděnice či k mostu Míru.

Přerov přivítá hosty 5. ročníku Nebe počká...
Předešlé série pořadů uváděné v Pře-

rově od roku 2001, kdy uplynulo 30 let
od úmrtí významného přerovského ro-
dáka Josefa Kainara, přivedly na scénu
Městského domu již hezkou řádku za-
jímavých umělců, jako je Jiří Suchý,
Vladimír Mišík, Zuzana Navarová, Ka-
rel Plíhal, Irena Budweiserová, David
Vávra, Jiří Dědeček, Chantal Poullain,
Václav Cílek, Přemysl Rut, Jan Hrubý či
Vladimír Merta. 

Letošní ročník bude opět pestrou pře-
hlídkou hudby, divadla, literatury a již
tradičně – připomenutím málo známé
oblasti přerovské historie.

„S režisérem Švandova divadla a tvůr-
cem známého seriálu Šumná města Ra-
dovanem Lipusem a se členy činohry
Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě, se přeneseme v literárně hu-
debním soirée Stesk kavárenského po-
valeče do jiného světa. Čeká nás dobro-
družný i poetický příběh z dějin kávov-
níku, kávy a kaváren. V Městském domě
se bude 24. listopadu hrát na klavír, po-
píjet káva a publikum se tak stane sou-
částí netradičního kavárenského dění,“
přiblížila Marta Jandová, pořadatelka
festivalu Nebe počká... Petr Váša a Michal Prokop Michal Prokop (vpravo) přijede do Přerova zazpívat se svojí skupinou Framus Five 7. listopadu. Petr Váša se

skupinou Ty Syčáci vystoupí před studenty středních škol 4. listopadu.
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Z bronzového modelu města umístě-
ného před radnicí vandal odcizil ma-
ketu kašny. 

Tento model o rozměrech 1,5 krát 1,5
metru měl být původně instalován u pří-
ležitosti 750. výročí založení města a je-
ho cena činila téměř dva miliony korun.
Autor André Vícha jej však nestihl k da-
nému termínu dokončit, takže byl od-
halen až v březnu 2007. 

Případ vyšetřuje městská policie. „Bo-
hužel neznáme přesně dobu, kdy model

se ztratil. Záběry z našich kamer ucho-
váváme pouze několik dnů, potom je na-
hradí nové. Navíc kamery nejsou zamě-
řeny přímo na model, hlídají celé ná-
městí,“ vysvětlil zástupce ředitele Měst-
ské policie v Přerově Ing. Ladislav Pet-
rovský. 

„Kvůli této krádeži mají v úmyslu
městští strážníci požádat o dotaci, aby
mohli zálohovat záběry kamer alespoň
týden,“ informoval mluvčí magistrátu
Bohuslav Přidal. Šaf

Na modelu Přerova 
chybí kašna

Model kašny se zalíbil zatím neznámým vandalům.
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Statutární mûsto Pfierov 
ve spolupráci s Armádou âeské republiky
srdeãnû zvou na

Slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
listopad
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

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
Lanãíkov˘ch úplná uzavírka (rekonstrukce vodovodu) do 1. 11.

Osmek ãásteãná uzavírka (stavební práce) do 30. 11.

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

I/55 Komenského plánuje se oprava listopad

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 11. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

8. 11. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

15. 11. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

17. 11. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

22. 11. lékárna Alfa, nám. Pfierov. povst. 581 204 419

29. 11. 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

www.mu-prerov.cz

Webové stránky města slaví 1. výročí
Během prvního roku své existence stihly zvítězit v krajském kole soutěže Zlatý erb
– o nejlepší portál měst a obcí a v celorepublikovém žebříčku obsadily 4. místo. 

Důkazem obliby stránek jsou i následující čísla:
Počet návštěvníků (k 15. září 2009): 370 000 

Nejvíce návštěvníků za den: 1 621
Nejvíce návštěv v měsíci: září 2009 (35 599)
Průměrný počet návštěvníků za den: 1 300 

Počet zobrazených stránek: 1 148 511
Průměrný čtenář navštíví: 3 stránky

Návštěvník se průměrně vrátí na stránky 8×

Nejčtenější články: aktuální oznámení, telefonní seznam, elektronická úřední
deska, plavecký areál Přerov, kontaktní spojení, formuláře, podrobná struktura
magistrátu, uzavírky pozemních komunikací, řidičské průkazy, e-podatelna
Nejnavštěvovanější části webu: Řešení životních situací, Magistrát, Pro turisty,
O Přerově, Město Přerov, Přerovské listy, Samospráva, Elektronická obsluha,
Výběrová řízení, Organizační struktura magistrátu, Mapové centrum
Statistika přístupů z jednotlivých zemí: ČR, USA, Austrálie, Čína, Německo 
Stále se snažíme portál města zdokonalovat a rozvíjet. I v příštím roce se můžete
těšit na několik novinek. Nechte se překvapit!

Město oslaví 20. výročí
„sametové revoluce“

Přerov vzpomene dvacátého výročí li-
stopadové revoluce. 

„Odpoledne 17. listopadu v 16 hodin
se sejdou zastupitelé společně s pozva-
nými hosty na slavnostním shromáždě-
ní v Mervartově síni přerovského zám-
ku, kde budou mít mimo jiné příležitost
zhlédnou výstavu připravenou při této
příležitosti. V 18 hodin se uskuteční ve
velkém sále Městského domu koncert
Kaprova kvarteta. Zazní díla Josefa Suka,

Leoše Janáčka, Františka Neumanna
a Antonína Dvořáka. Po koncertu budou
mít jeho návštěvníci možnost přejít na
náměstí Tomáše Garyka Masaryka a zú-
častnit se setkání s dalšími občany měs-
ta před pamětní deskou Dne boje za svo-
bodu. Při příležitosti vzpomínky na li-
stopadové události roku 1989 si budou
moci symbolicky rozsvítit svíčku,“ infor-
moval nás Bohuslav Přidal, mluvčí ma-
gistrátu. Šaf

Komise bezpečnosti, preven-
ce kriminality a BESIP Rady
města Přerova ve spolupráci

s krajským manažerem BESIPu pro Olo-
moucký kraj vyzývá všechny řidiče-ama-
téry, aby využili příležitosti ke zdokona-
lení svých znalostí ze zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů.

Bezplatná beseda pro řidiče se usku-
teční v sále kina Hvězda v Přerově, uli-
ce Čechova ve středu 4. 11. v 15 hodin.

Besedy se zúčastní zástupce Magistrá-
tu města Přerova z odboru dopravy, Po-
licie ČR Dopravního inspektorátu Přerov
a Městské policie Přerov.

Jarmila Kubisová, komise bezpečnosti, 
prevence kriminality a BESIP

Výzva řidičům-amatérům
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,

v současné době věnujeme velkou po-
zornost přípravě rozpočtu na příští
rok. Celosvětově nepříznivý stav eko-
nomiky se samozřejmě nutně promítne
i do hospodaření našeho města. Již le-
tos jsme museli, podobně jako řada
dalších českých měst, reagovat na zá-
sadní propady daňových příjmů. Pře-
sto, že již při tvorbě rozpočtu na rok
2009 jsme „zůstali při zemi“ a přes růz-
né odborné odhady specializovaných
firem nenavyšovali příjmy oproti mi-
nulému období až o 8 procent, očeká-
váme propad celkově o 82 až 86 milio-
nů korun.
Na velké zlepšení město Přerov nespo-
léhá a ani ho v následujícím roce neo-
čekává. Bohužel nové prognózy počíta-
jí s dalším poklesem daňových příjmů.
Přistoupili jsme proto k úsporným
opatřením. Magistrát usměrňuje pro-
vozní výdaje, byly zavedeny společné
nákupy energií a materiálu, hledají se
úspory i jinde. Pozastavily se nezaháje-
né akce s možností posunutí termínu
zahájení, případně jejich zrušení.
Úsporná opatření se netýkají projektů,
které jsou financovány z evropských
dotací, nejsou zvlášť omezovány ani
plánované investiční akce.
Situaci řešíme také zapojením kapitá-
lových příjmů. V roce 2010 očekáváme
jejich zvýšení, což souvisí s prodejem
domovního majetku. I tak ovšem pro
příští rok 2010 bude k dispozici k roz-
dělení mezi jednotlivé odbory a organi-
zace částka pouze ve výši okolo osmde-
sáti procent  původního rozpočtu roku
2009. Navíc navrhujeme vytvoření re-
zervy pro případný výpadek daňových
příjmů v roce 2010. 
V každém případě se budeme snažit
hospodařit tak, aby se očekávaná ome-
zení co nejméně dotkla života vás, Pře-
rovanů.
Jak už se stalo zvykem na tomto místě,
rád bych vás pozval na příští jednání
zastupitelů.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 2. listopadu
ve 13 hodin 

ve velkém sále 
Městského domu

■ Podrobněji k rozhodnutím
radních a zastupitelů

Hřbitov bude mít
novou alej 

Radní přidělili více než milion korun
na opravu hřbitova. Peníze budou pou-
žity především na výsadbu stromů na
hlavní přístupové cestě k obřadní síni,
nové dřeviny budou vysazeny i v urno-
vém háji. Pozornost při rekonstrukci se
zaslouženě dostane i kašně, která už řa-
du let neslouží danému účelu a je zaned-
baná. S výsadbou zeleně se počítá na ja-
ře příštího roku. Zejména starší návštěv-
níci hřbitova přivítají možnost odpočin-
ku na lavičkách, které budou situované
do prostoru mezi vstupní branou a ob-
řadní síní.

„Původně jsme připravili náročný pro-
jekt týkající se rekonstrukce celého hřbi-
tova, který byl vyčíslený na několik desí-
tek milionů korun. Vzhledem k finanční
situaci bylo nutné změnit harmonogram
jeho oprav. Požádali jsme o dotaci na
osázení aleje v nové části, stará část hřbi-
tova se zatím změn v dohledné době ne-
dočká,“ vysvětlila Mgr. Elena Gramblič-
ková, náměstkyně primátora přerovské-
ho magistrátu. 

Rozsáhlá rekonstrukce celého hřbito-
va byla původně rozložena do pěti etap
a dokončení bylo naplánováno na rok
2016. Její součástí měla být rekonstruk-
ce zídky v ulici Lančíkových, zřízení vsy-
pové loučky, vybudování nových komu-
nikací a osvětlení. Pochopitelně se počí-
talo i s úpravou vstupního prostoru.

Šaf 

V Henčlově se bude
stavět

Radní schválili záměr na odprodej
dvou pozemků, každý o výměře okolo
1200 m2, v místní části Přerov-Henčlov.
Tyto pozemky jsou určeny k bydlení
v rodinných domech.

Výběrové řízení na prodej těchto po-
zemků bude zveřejněno na úřední des-
ce, v regionálním tisku i na interneto-
vých stránkách města. red.

Krátce z jednání
zastupitelů 23. září

� Ruší komisi strategického plánování,
pro podporu podnikatelského prostředí
a strukturálních fondů EU Rady města
Přerova. Schválili uzavření smlouvy
o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné
služby mezi městem Přerov a poskyto-
vateli veřejné služby 
• Jsme tady, o.s., se sídlem Přerov I-Měs-

to, Sokolská 2781/2, 
• Základní škola J.A.Komenského, se síd-

lem Přerov-Předmostí, Hranická 14.

Krátce z jednání radních
10. října

� Odvolali s účinností od 1. 11. 2009 čle-
na komise životního prostředí, udržitel-
ného rozvoje a environmentální výcho-
vy Petra Čelka.
� Odvolali s účinností od 8.10.2009 na
vlastní žádost Adama Gálika z komise
pro občanské záležitosti.

� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč
Gymnáziu Jakuba Škody, Komenského
29, na částečnou úhradu nákladů spoje-
ných s výměnným pobytem studentů
z holandského města Cuijk,.
� Podali návrh zastupitelům schválit
poskytnutí dotace ve výši 86 000 Kč ob-
čanskému sdružení Centrum pro komu-
nitní práci střední Morava na zajištění
projektu Dobrovolnictví na Přerovsku.
� Schválili počínaje dnem 1. 1. 2009, po-
platek za stočné u těch nemovitostí
v místních částech Přerova – Lověšice,
Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně,
Lýsky, Penčice, které mají zbudovanou
čistírnu odpadních vod a z těchto vypou-
štějí odpadní vody do kanalizace v ma-
jetku města Přerova ve výši 50 % stočné-
ho stanoveného usnesením Rady města.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz

I v tomto roce radní pokračují v tra-
dici udělení Ceny města Přerova Me-
daile J. A. Komenského významným
rodákům a občanům svého města. 

Letos ocenili čtyři občany, kteří se
svou činností v nejrůznějších oblastech
zasloužili o rozvoj Přerova a jeho pro-
pagaci nejen v naší republice, ale
mnohdy i v zahraničí. Radní se letos za-
mýšleli nad devíti návrhy na vyzname-
nané občany Přerova.

Mezi letošní vyznamenané
patří:
Vladimír Wnuk 
za celoživotní práci v oblasti turistiky
Milada Spalová 
za vynikající výsledky v oblasti sportu
Ing. Jiří Peček 
za celoživotní propagaci města Přerova
prostřednictvím radioamatérství

Jan Kučera 
za celoživotní práci v oblasti amatér-
ského loutkářství

Vyznamenaní převzali Cenu města Pře-
rova – pamětní medaili J. A. Komenské-
ho v předvečer státního svátku v úterý
27. října u příležitosti 90. výročí vzniku
samostatného československého státu.

Cenu města dostaly čtyři
osobnosti

Významné životní jubileum oslavil 14. října akademický malíř Jan Chmelař.
K jeho 85. narozeninám mu vedle dalších poblahopřál i primátor města Ing. Jiří Lajtoch a před-
sedkyně komise pro občanské záležitosti Ludmila Tomaníková. Na snímku při slavnostním pří-
pitku i se svou manželkou, rovněž známou přerovskou malířkou, Evou Siblíkovou.

FOTO JAN ČEP

FO
TO

 J
A

N
 Č

EP

Rozšíření provozu
sběrného dvora 
Provoz sběrného dvora v ulici Na hrá-
zi: v pondělí až pátek je od 6 do 17 ho-
din a v sobotu od 8 do 12 hodin. To se
vztahuje i na odkládání dalšího odpa-
du, jako je objemný odpad, jiný biolo-
gicky nerozložitelný odpad a kovy.

Upozornění
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■ Otázka pro...

Jak se pracovníci
technických služeb

připravují na
Vánoce?

Ing. Radek
Koněvalík
Technické služby
města Přerova
ředitel

Již začátkem října jsme začali opravo-
vat vadné vánoční ozdoby, to znamená
vyměnili rozbité světelné kabely a žá-
rovky. Ze stávajícího počtu 222 kusů
ozdob bylo zhruba šedesát procent vad-
ných. V rámci oprav vyměníme v ulici
Komenského 46 stávajících vláknových
15 W žárovek za úsporné ledkové 5W.
V letošním roce jsme přikoupili 52 no-
vých vánočních ozdob na ulici Velká
Dlážka v částce převyšující 465 tisíc ko-
run. Rovněž jsme pořídili nové ozdoby
na vánoční strom na náměstí T. G. Ma-
saryka v ceně 220 tisíc korun. Zvažujeme
možnost výzdoby i hlavní ulice Hranic-
ké v Předmostí, kde bychom z úspor-
ných finančních důvodů použili starších
ozdob z ulice Velká Dlážka. Výzdobu ulic
zahájíme začátkem listopadu. Celkem se
rozsvítí v ulicích města okolo tří stovek
vánočních ozdob. 

V posledním týdnu listopadu budeme
věnovat pozornost výzdobě vánočního
stromu na náměstí TGM, který bude
v novém. Objeví se na něm stříbrné ram-
pouchy, stejnou barvu budou mít i svě-
télkující řetězy, které doplní zlaté řetězy
a baňky ve svítivé žluté barvě. Na špici
bude nasazena zlatá kometa (viz vizua-
lizace). Vánoční strom dovezeme z ob-
lasti Potštátu a jeho předpokládaná výš-
ka by měla dosahovat šestnácti až osm-
nácti metrů. Začátkem prosince nazdo-
bíme další vánoční stromy v místních
částech Předmostí, Lověšice a Újezdec.
Oficiální zahájení vánočních oslav je sta-
noveno na 27. listopadu, kdy se poprvé
slavnostně rozsvítí vánoční strom na ná-
městí T. G. Masaryka. Šaf
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Obchodní akademie umožní
handicapovaným bezbariérové studium

Investiční akce dokončená v září
v Obchodní akademii a Jazykové škole
v Přerově, si zcela jistě zaslouží pozor-
nost veřejnosti. Mezi studenty školy
jsou i lidé se zdravotním handicapem,
ti s povděkem přivítali bezbariérový
vstup do školní budovy. Byl vybudován
souběžně při přestavbě hygienického
zařízení a rozšíření osvětlení školy. 

„Dříve jsem musel čekat na příchod
kolegů z kurzu či personálu školy. Všich-
ni byli sice ochotní a vynesli mě těch ně-
kolik schodů, ale nyní jsem naprosto ne-
závislý,“ pochválil usnadnění studia tou-
to stavební úpravou jeden z posluchačů
jazykové školy, student angličtiny, pan
Kopečný a dodal, že na jiných školách
v regionu se s řešením bezbariérového
vstupu nesetkal. Šaf

Naše škola uspěla v projektu napsa-
ném pro program Comenius, který je
zaměřen na školní vzdělávání. Jeho cí-
lem je rozvíjet porozumění mezi mla-
dými lidmi z různých evropských zemí.
Nabízí mimo jiné výměnné studijní po-
byty pro žáky a učitele a spolupráci škol
na regionální i mezinárodní úrovni. 

V polovině září jsme jako čtyřčlenný
tým v čele s ředitelkou Mgr. Boženou
Přidalovou odletěly na pět dní do Nor-
ska a zde se zúčastnily řady pracovních
jednání společně s učiteli z Norska, Fin-
ska, Polska, Anglie a Malty. Vytvořili
jsme tak dvacetičtyřčlenný mezinárod-
ní tým, který promyslel detaily již dané-
ho projektu. Časopis jako forma komu-
nikace a spolupráce skvěle zapadl mezi
ostatní projekty Comenius – projekty
partnerství škol.

Snad i čtenáře Listů budou zajímat
naše postřehy a zkušenosti z pobytu. 

Norská základní škola Ta°rna°sen skole
je nepříliš vzdálená od hlavního města
Osla. Nachází se v přírodě, obklopena
borovicemi, břízkami a skalisky porost-
lými borůvkami. 

Základní škola zde není rozdělena na
dva stupně, jako je tomu u nás. Základ-
ního vzdělání zde žáci dosahují již ve vě-
ku 12 let, potom pokračují studiem na
středních školách. Tamější děti nás při-
vítaly tradičními norskými písněmi a ta-
ké audiovizuální prezentací své rodné
země. Měly jsme možnost nahlížet i za-
pojit se do výuky. V některých třídách se
děti neučily společně s učitelem, ale kaž-
dý si plnil vlastní individuální týdenní
plán. Žáci nesetrvávají společně v jedné
veliké budově, ale třídy jsou rozděleny
do několika přízemních domečků, což
působí příjemnou rodinnou atmosférou.
Přestávku děti tráví za jakéhokoliv poča-
sí venku. Žáci od 6 do 12 let většinou
chvilku volna využívají pro lezení po
stromech, průlezkách, skákání salt na-
zad ze skalky na skalku, házení šipkami

a podobné aktivity, které by jim v české
škole nebyly učiteli ani rodiči z hlediska
bezpečnosti povoleny. Nicméně Norové
takové věci neřeší. Žijí úzce spojeni s pří-
rodou a milují pohyb. Do školy snad
všichni jezdí na kole. 

Ředitelka Ta°rna°sen skole nám domlu-
vila také prohlídku alternativní střední
školy. Její studenti ve věku 13 až 16 let
mají k dispozici moderní, architektonic-
ky unikátní, budovu, kde neexistují tří-
dy, ale jakési sporadicky ohraničené pra-
covní plochy. Vyučujícími zde nejsou jen
učitelé, ale také žáci, na což je ředitel

školy náležitě pyšný: „Proč vytvářet tří-
dy plné vrstevníků? V běžném životě se
také setkáváme a pracujeme s lidmi růz-
ného věku…“

Naše „mise“ byla úspěšná. Přišly jsme
s řadou námětů pro časopis, jehož prv-
ní číslo vyjde v polovině prosince. Časo-
pis vytváří děti se svými učiteli a v každé
zemi má stejný název (EURO NEWS)
a stejnou formu. V lednu příštího roku
nás čeká návštěva Finska, tentokrát
i s žáky. V květnu 2010 se hostitelskou
zemí programu Comenius staneme my.

Mgr. Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem

Učitelky ZŠ Za mlýnem v rámci programu
Comenius navštívily Norsko

� Žáci a studenti mají k dispozici moder-
ní, architektonicky unikátní, budovu. 

� Čtyřčlenný tým kantorek ZŠ Za mlý-
nem (ředitelka B. Přidalová druhá zleva)
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Jako autor architektonické a provoz-
ní koncepce autobusového nádraží
(AN) v Přerově jsem byl vyzván k reak-
ci na kritické názory publikované v tis-
ku. Je to v pořádku, protože ve své po-
měrně dlouhé praxi neznám novostav-
bu, která by byla veřejností přijata s na-
dšením a zcela bez výhrad. Snad úvo-
dem bych měl ale připomenout, že od-
povědností architekta je nejen navrh-
nout stavbu skvělou a neopakovatelnou,
ale především stavbu, kterou je možné
za přiměřených nákladů postavit. Exis-
tuje totiž až příliš velké množství oprav-
du krásných, vznosných projektů staveb,
které se nikdy nepodařilo realizovat jen
proto, že byly neúměrně drahé a nebyly
na ně peníze. Pokusím se být stručný,
ale musím se vrátit o několik let zpátky,
kdy se koncepce AN v Přerově rodila. 

Nejdříve bylo v přednádražním pro-
storu nutné dojednat s Ředitelstvím sil-
nic a dálnic trasu a šířkové parametry
státní silnice na straně města, jinak by
se zde autobusové nádraží vůbec neda-
lo stavět. Po řadě urputných diskusí
a smlouvání se podařilo vše vyjednat
a hlavně zapsat. Pro stavbu AN tak ale
pak zbyl přesně vymezený nepravidelný
podlouhlý pozemek mezi plánovanou
silnicí a drážním pozemkem, kde se však
přece jen dalo nádraží vybudovat.

Následovalo další velmi důležité kolo
jednání s tehdejším výhradním autobu-
sovým přepravcem o parametrech bu-
doucího nádraží. Usilovali jsme o sní-
žení počtu peronů a náš záměr byl cel-
kem prostý – pokusit se získat více pro-
storu pro větší šířku peronů a také pro
odbavovací budovu. Nebyli jsme úspěš-
ní, protože každá přepravní společnost
vždy dává přednost velkým plochám as-
faltu a počtu zastávek. Ostatně ona to
přece nestaví, staví to město a z cizího
krev neteče. 

Zde drobná poznámka – z debaty se
spolumajitelem jiné přepravní společ-
nosti v jiném městě jsem získal infor-
maci, že pokud by tam oni museli platit
vysoký nájem z cenného pozemku
v centru města, uměli by jistě sami úpra-
vou jízdního řádu a provozu z plochy
autobusového nádraží hodně ušetřit. 

Nyní k zastřešení peronů. Díky ne-
kompromisnímu postoji dopravce mu-
sely v projektu nádraží zůstat hlavní
a další tři perony. Nezbylo pak, než se
spokojit s jejich minimální šířkou podle
dosti přísné normy
a bojovalo se o kaž-
dý centimetr. Světlá
výška zastřešení,
něco přes 4 m, pak
musí umožnit při-
stavení patrového autobusu nebo auto-
busu s klimatizací na střeše a všichni ví-
me, že je to příliš vysoko a při dešti pak
stačí trocha větru. Rozsah kryté plochy
peronu je tedy závislý především na je-

ho šířce a ta je, jaká je. Při délce poměr-
ně úzkého peronu bylo ale nutné se ta-
ké zabývat počtem a umístění sloupů,
které vynášejí zastřešení. Každý sloup
a jeho základ něco stojí. Jejich hustý les
by také bránil pohybu chodců, proto
jsme raději navrhli větší rozpětí sloupů
a nosníků. Pro cestující je to výhoda, ale
má to i své konstrukční limity. Hledalo
se tedy optimum mezi ekonomií základ-
ní železobetonové konstrukce a přesa-

hem zastřešení na nástupní hraně. Be-
tonové sloupy jsou umístěny v klidnější
poloze u zábradlí a na vlastním peronu
je proto snad dost místa pro dobíhání na
poslední chvíli. Vyložené zastřešení je
lehké, ale ti nejlepší statici, kteří museli
vzít v úvahu sněhové závěje na střeše
a vítr, si dost započítali.

K ostrým názorům řidičů publikova-
ným v tisku je skutečně obtížné se vy-
jádřit. Mají určitě zkušenosti a také své
představy. Zajíždějí do povedených i ne-

povedených auto-
busových nádraží
a od nového nádra-
ží patrně očekávali
více. Zřejmě ale ne-
vzali v úvahu, že

žádné z autobusových nádraží není uče-
no pro parkování autobusů pod stře-
chou. Slouží přece hlavně cestujícím, je-
jich zákazníkům a předpokládá se zde
plynulý provoz. Autobus přijede, naloží

pasažéry a ihned odjede. Plné zastřeše-
ní brněnského nádraží Zvonařka vznik-
lo před léty nikoli pro ukrytí parkujících
autobusů před nepohodou, ale ve sna-
ze o získání odstavné plochy pro vozid-
la na střeše nádraží v pro Brno mimo-
řádně cenném a proto drahém území.
Já se jako občasný pasažér (a zákazník)
ostatně Zvonařce s jejím smrdutým ne-
dostatečně větraným prostředím sna-
žím vyhnout. 

Řidičů, kteří jsou v naftových výparech
trénovaní, si vážím, chápu je a vůbec jim
nezávidím. Nepochybně bychom pro ně
a jejich autobusy uměli něco vymyslet,
určitě by to ale potřebovalo snad nej-
méně dvě stě milionů korun navíc o dal-
ších provozních nákladech nemluvě. My
ty peníze nemáme a město je také nemá.
Mám ale doporučení, aby se řidiči obrá-
tili na svou přepravní společnost se žá-
dostí třeba o odkoupení protilehlého su-
permarketu. Přepravní společnost by
pak za vlastní peníze na jeho místě sama
vybudovala kryté, možná vytápěné a kli-
matizované, autobusové depo. Určitě
najdou u svého zaměstnavatele plné po-
chopení.

Tohle bylo snad trochu jízlivé, proto
bych chtěl na závěr dodat smířlivěji, že
jsme se všichni opravdu snažili, aby by-
lo autobusové nádraží v Přerově hezké
a příjemné nejen pro cestující, ale také
pro řidiče a personál.

Z vlastní už letité zkušenosti vím, že
každá stavba je živá věc, která se usadí
a většinou zabydlí. Občané, její uživate-
lé, se brzy s novostavbou naučí zacházet
a zvyknou si. Vím ale také, že teprve po
několika měsících plného provozu se
pravděpodobně objeví chyby a nedo-
statky, o kterých dnes nemáme ani po-
tuchy a nároky, které jsme neuměli
předvídat.

Ing. arch. Pavel Šimeček

FOTO JAN ČEP

Rekonstrukce autobusového nádraží přechází do své druhé etapy
a konečná podoba se stává stále výraznější. I to vedlo některé pra-
videlné cestující či pouze více všímavé občany města k vyslovení ně-
kterých kritických připomínek. Myslíme si, že je na místě umožnit
autorovi návrhu reagovat na ty, které zazněly nejčastěji.

Architekt Pavel Šimeček ke kritice autobusového nádraží

„Město nemá vlastní dopravní podnik,
jako například Olomouc, Kroměříž a ně-
která další města. Musí proto městskou

hromadnou dopravu zabezpečit externí
organizací,“ vysvětlil Mgr. Josef Kulíšek,
náměstek primátora přerovského ma-

gistrátu. „Kladem připravované soutěže
je bezesporu jedna z podmínek, která
stanoví zavedení nízkopodlažních auto-
busů na plynový nebo elektrický pohon,
a to nejpozději do pěti let,“ zdůraznil ná-
městek Josef Kulíšek.

Do soutěže se původně přihlásilo čtr-
náct firem. Z těchto uchazečů si nako-
nec vyzvedly zadávací podmínky pro
výběrové řízení dvě společnosti. Vítě-

ze budeme znát až po uzávěrce tohoto
čísla. 

S novým provozovatelem městské
hromadné dopravy bude uzavřena
smlouva na dobu deseti let. Pro firmu
z toho plyne závazek nasadit sedmnáct
ekologických nízkopodlažních autobu-
sů, a to nejpozději do pěti let. Jedná se
o stejný počet autobusů jako v součas-
nosti; osvědčil se jako vyhovující. Šaf

Přerov bude mít do několika let 17 ekologických autobusů
K poslednímu dni roku 2009 vyprší smlouva města s dopravcem Ve-
olia Transport Morava s. r. o., který zajišťoval městskou hromad-
nou dopravu v Přerově tento rok. Pracovníci odboru dopravy ma-
gistrátu vypsali výběrové řízení na společnost, která bude tuto
službu městu zajišťovat od nového roku 2010.

Pavel Šimeček:
Autobusové nádraží není

určeno pro parkování
autobusů pod střechou.

Pavel Šimeček:
Usilovali jsme o snížení počtu peronů a náš záměr byl celkem prostý 
– pokusit se získat více prostoru pro větší šířku peronů.
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Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

„Tradičnímu pochodu Po stopách lov-
ců mamutů bylo letos přáno shůry. Po-
časí na jedničku, pochodujících se sešlo
1 130, nepočítaje dětské kočárky a do-
provodné zvířectvo, atmosféra bez zá-
vad. Účastníci měli možnost se zapojit
do doprovodných programů organizo-
vaných Základní školou J. A. Komenské-
ho v Předmostí, jejímž žákům a pedago-
gům patří naše velké poděkování za pre-
cizní a zajímavou organizaci putování,“
s radostí konstatovala Mgr. Elena
Grambličková, náměstkyně primátora
přerovského magistrátu.

„Při letošním putování Předmostím
byl naplněn další bod projektu Před-
mostím až do pravěku. Nově otevřené
Infocentrum, na jehož stavbu jsme z cel-
kové částky 8,2 milionů korun získali do-

taci 7 milionů z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava, poslouží
jak návštěvníkům Památníku lovců ma-
mutů, tak obyvatelům Předmostí,“ je
přesvědčena Grambličková. 

A že se nám mamuti v Předmostí zno-
vu zabydlují, o tom svědčí při příjezdu
nepřehlédnutelná kovová silueta ma-
muta z dílny uměleckého kováře Jiřího
Jurdy a dřevěná plastika mamuta s pra-
žínkou v interiéru Infocentra v provede-
ní studentů Střední řezbářské školy v To-
vačově.

Historii Předmostí z jiné dějinné epochy
dokreslují malby studentů Gymnázia Ja-
kuba Škody na chodníku v Hranické ulici.

A jaké služby bude
poskytovat nové informační

centrum?
„Jeho návštěvníci budou mít k dispozi-

ci propagační materiály o Přerově,
o Předmostí, a to i v cizojazyčných muta-
cích. Získají zde informace o ubytovacích
možnostech v Přerově i okolí, o sportov-

ním vyžití, stravovacích možnostech, kul-
turních a sportovních akcích, o historii
města a snadno zjistí aktuální adresy úřa-
dů a firem. Zákazník si zde může vyhle-
dat vlakové a autobusové spoje i napří-
klad programy divadel,“ vyjmenovala ná-
městkyně a doplnila, že návštěvníci vlas-
tivědné stezky Předmostím až do pravě-
ku obdrží i průvodce s veškerými infor-
macemi a mapkou. K dispozici mají i růz-
né pohlednice, suvenýry, turistické
známky, knihy, mapy i cyklomapy.

Nové informační centrum bude své
služby postupně rozšiřovat, umožní zá-
jemcům kopírování, scanování, faxová-
ní a k dispozici bude i internet pro ve-
řejnost. V následujících měsících se po-
čítá s otevřením portálu Ticket Pro a Tic-
ket Art a uvedení mezinárodního pro-
jektu City Walk.

Nové Infocentrum najdete na adrese
– Městské informační centrum v Před-
mostí, Pod Skalkou 1a, 751 24 Přerov,
tel. 581 217 404, e-mail micp@mediali-
ne.cz. Eva Šafránková

Dřevěná plastika mamuta s pražínkou zdobí interiér nového infocentra.
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Logo z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy podle návrhu Barbory Botkové
připomíná pravěkou historii při vjezdu do Předmostí.

FOTO MILOSLAV FLAŠAR

Nové informační centrum bylo slavnostně otevřeno začátkem října u příležitosti tradičního pochodu Po stopách lovců mamutů.
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Naučná stezka v Předmostí vítá své návštěvníky v podobě nového
informačního centra. Bylo slavnostně otevřeno u příležitosti už
čtvrtým rokem pořádaného pochodu Po stopách lovců mamutů.

Statutární město Přerov

Pozvánka na prezentaci

urbanisticko-architektonické studie
areálu Mamutov v Předmostí

3. listopadu
Městský dům, malý sál

15.30 hodin
Studii představí za účasti představitelů města 
autoři díla ze společnosti Arch.Design, s.r.o.

Předmostí získalo další atraktivitu pro turisty
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Marta Jandová
pořadatelka
festivalu 
Nebe počká...

Michala Prokopa netřeba divákům
představovat. Naše rocková legenda
přijede do Přerova zazpívat se svojí
skupinou Framus Five 7. listopadu. „Na
koncertu uslyšíte legendární písně z alb
Město Er, na kterém spolupracoval ješ-
tě s Josefem Kainarem, a Kolej Yester-
day. V roce 2006 vydal Prokop nové řa-
dové album Poprvé naposledy, které
otextoval Pavel Šrut. A právě úspěch to-
hoto alba u posluchačů i kritiků se stal

podnětem ke znovuobnovení Framus
Five, která nyní přijede ve složení Luboš
Andršt – kytara, Jan Hrubý – housle, Jan
Kolář – klávesy, Jiří Šíma – saxofon, Ro-
man Kubát – trubka, Zdeněk Tichota –
basa a Pavel Razím – bicí. Myslím, že se
posluchači mají opravdu na co těšit,“ je
přesvědčena Marta Jandová.

Již tradičně organizátoři představují
v Přerově i méně známé umělce v po-
řadech pro školy.

„Petr Váša se skupinou Ty Syčáci již
u nás vystupovali, ale nyní ve svém po-
řadu pro střední školy budou jistě in-
spirací k trošku jinému pohledu na náš
český jazyk, jeho hravost a bohatost. Vá-
ša při vystoupení pracuje s výrazem hla-
su a těla, slova v jeho podání jaksi oží-
vají a přestávají být jen pouhým ozna-
čením věcí a jevů. Je opravdu ojedině-
lým umělcem na naší české scéně. Kon-
cert se uskuteční v Městském domě
4. listopadu v 10 hodin,“ upřesnila
Marta Jandová a poskytla bližší infor-
mace k chystané výstavě.

„Výstava, kterou jsme připravili ve spo-
lupráci se Státním okresním archivem
Přerov a Muzeem Komenského, mapu-

je přerovskou historii kaváren, hospů-
dek, restaurací a hotelů do roku 1945.

„Návštěvníci budou jistě překvapeni
jejich pestrými příběhy. Na výstavě bu-
dou připomenuty jejich budovy, vnitřní
vybavení i stálí hosté. Vystaveny budou
předměty a materiály z archivu, muzea
i od některých přerovských sběratelů,“
dodala Marta Jandová.

Součástí vernisáže, která začíná 5. li-
stopadu v 17 hodin na přerovském
zámku, bude i zajímavý komponovaný
filmový a hudební retrovečer Zavřete
oči, odcházím… (více na straně 14).

Eva Šafránková

Hostinský Tšpon u pípy ve své hospůdce

Přerov přivítá hosty
5. ročníku Nebe počká...

Setkání s hudbou a poezií

� 2. 11. 1874 – před 135 lety se narodil
v Přerově Leopold Mohapl, JUDr., ad-
vokát, zemský poslanec, člen přerov-
ského městského zastupitelstva, před-
seda Prvního moravského pivovaru ak-
ciového se sladovnou v Přerově, před-
seda Ochranného svazu českomorav-
ských pivovarů v Přerově, předseda
Městské spořitelny v Přerově, zasedal ve
výboru Přerovské akciové lučebné to-
várny. Zemřel 15. 3. 1945 v Přerově. 
� 4. 11. 1889 – před 120 lety zahájila čin-
nost odborná škola strojnická v Přero-
vě otevřením I. ročníku s 25 žáky.
� 6. 11. 1919 – před 90 lety zemřel v Pře-
rově Bohuslav Oščádal, MUDr., měst-
ský lékař v Přerově, lidumil, vlastenec,
starosta přerovského Sokola, (syn Fran-
tiška Oščádala, profesora přerovského
gymnázia, bojovníka proti germaniza-
ci). Narodil se v Přerově 18. 8. 1874. 
� 12. 11. 1929 – před
80 lety zemřel v Přero-
vě Matouš Havránek,
JUDr., starosta města
Přerova v letech 1913–
–1919, předseda Ob-
čanského klubu, před-
seda a místopředseda Národní jednoty,
předseda Spolku na podporování chu-
dých studujících na přerovském gym-
náziu, působil v Průplavním spolku, byl
místopředsedou Sokola, spolupodílel se
na založení vydavatelské společnosti
OBZOR. Narodil se 21. 9. 1861 v Čeho-
vicích u Prostějova.
� 17. 11. 1939 a 1989 – Významný den
ČR – Den boje studentů za svobodu
a demokracii.
� 20. 11. 1944 – před 65 lety, v pondělí,
zaútočilo ve 13.45 hodin na Přerov 26
amerických bombardovacích letadel
B 23 Liberator a na území města dopad-
lo, dle tehdejšího německého zmapová-
ní, cca 95 bomb buď s okamžitým nebo
načasovaným výbuchem, každá o váze
250 kg. Bombardování si vyžádalo 13
obětí na životech (12 zabito v objektech,
1 oběť zahynula na pravém břehu Bečvy
– 14letý student 4. ročníku gymnázia Jiří
Chaloupka), 32 zraněných obyvatel. 
� 23. 11. 1894 – před 115 lety se narodil
v Beňově Rudolf Lukaštík, tělovýchovný
pracovník, člen a jednatel Sokola, účast-
ník odboje domácího (člen Obrany ná-
roda) i zahraničního (Francie, Anglie). Po
únoru 1948 odsouzen na velezradu, pro-
puštěn po amnestii v roce 1960. Působil
v Přerově, kde jedna z ulic města nese je-
ho jméno. Zemřel 21. 1. 1979 ve Zlíně.
� 23. 11. 1914 – před
95 lety byl v Ostravě
popraven Slavomír
Kratochvil, přerovský
občan, účastník proti-
rakouského a protivá-
lečného odboje za 1.
světové války, člen Sokola. Za rozšiřo-
vání letáků byl v Přerově zatčen a od-
souzen k trestu smrti. Byl první obětí
protirakouského odboje v Čechách. Na-
rodil se 2. 1. 1889 v Trnavě u Zlína. Jeho
jméno nese jedna z ulic města Přerova.

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Kalendárium
� 10. 11. 1615 přerovští židé Izrael, Ma-
rek, Abraham, Šimkův syn, se obrátili
na Karla staršího ze Žerotína s prosbou
o přímluvu za propuštění z vězení, kam
se dostali pro neplacení dluhů.
� 29. a 30. 11. 1805 za třetí francouzské
války táhlo přes Přerov 30 000 mužů
ruské spojenecké armády pod vedením
ruského velkoknížete Konstantina.
� 13. 11. 1887 v kapli německých evan-
gelíků byla sloužena poprvé mše v čes-
ké řeči brněnským kazatelem Václavem
Pokorným. 
� 30. 11. 1891 František Lazar, původ-
ním povoláním koncesovný zednický
mistr, požádal o povolení stavby myd-
lárny na jihozápadním okraji města
v sousedství továrny Jana Weigla (v To-
vární ul. čp. 1135).
� 15. 11. 1896 městská rada doporuči-
la výstavbu elektrárny.
� 11. 11. 1909 podal Jaroslav Strojil žá-
dost o udělení knihtiskařské koncese
jménem firmy „Strojil a spol.“, veřejná
obchodní společnost se společníky Vác-
lavem Klofáčem a Jaroslavem Strojilem,
koncese udělena 27. 12. 1909 firmě
„Strojil a spol., knihtiskárna v Přerově“.
Dne 9. 3. 1910 požádal o schválení pro-
vozování knihtiskárny na Dolním ná-
městí č. o. 16, dne 10. 12. 1912 byl udě-
len souhlas s provozováním knihtiskár-
ny v domě č. o. 14 v Kostelní ulici ve
dvoře a na zahradě. 
� 29. 11. 1918 požádal František Ra-
doušek o udělení čtvrté tiskařské kon-
cese. Místodržitelství povolilo koncesi
knihařskou a knihkupeckou výnosem
z 6. 7. 1919 se sídlem na Masarykově
nám. č. o. 17
� 5. 11. 1949 motokroužek Sokola Pře-
rov uspořádal závod na okruhu sokol-
ský stadion – Předmostí-vrch Čekyň-
ského kopce a zpět.
� 27. 11. 1963 se konala 1. zkouška pě-
veckého sboru, který v roce 1964 dostal
název Pěvecký sbor ZK ROH Přerov-
ských strojíren, později Vokál.
� 27. 11. 1989 bylo v Přerově ustaveno
Občanské fórum. Uskutečnila se mani-
festace v rámci generální stávky na pod-
poru požadavků studentů.
� 14. 11. 1993 byl na přerovském hřbi-
tově odhalen pomníček s pamětní des-
kou připomínající zavraždění velkého
množství karpatských Němců v červnu
1945 na Švédských šancích.
� 12. 11. 1994 se v Přerově na krátkou
chvíli objevil na předvolebním mítinku
premiér Václav Klaus. 
� 16. 11. 1995 bylo ve Wurmově ulici
otevřeno nové sídlo Finančního úřadu. 
� 27. 11. 1997 zastupitelstvo schválilo
bezúplatný převod zimního stadionu
od SK Přerov do majetku města. 
� 3. 11. 2004 akademický slib složili stu-
denti první vysoké školy na území měs-
ta. Vysoká škola logistiky zahájila čin-
nost 1. 10. bakalářským programem
Dopravní a spojová infrastruktura.
� 17. 11. 2004 byla na budově radnice
na náměstí TGM odhalena deska
k uctění památky obětem komunismu. 

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...

� pokračování ze strany 1

Nebe počká... program v listopadu

Hostince a kavárny v Pfierovû do roku 1945
5. 11. 2009 – 24. 1. 2010
v˘stava • Muzeum Komenského v Pfierovû
vernisáÏ 5. 11. v 17 hodin a následuje kompono-
van˘ filmov˘ a hudební retroveãer Zavfiete oãi,
odcházím… Procházka pfierovsk˘mi restaurace-
mi, kavárnami, hospodami i ãasem.

Michal Prokop a skupina Framus Five
Sobota 7. 11. v 19.30 hodin
koncert • velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû
Blues i rock v podání jednoho z na‰ich nejlep‰ích
zpûvákÛ a legendární kapely

Stesk kavárenského povaleãe
Úter˘ 24. 11. v 19.30 hodin
pfiedsálí Mûstského domu v Pfierovû
Hudebnû-literární procházka z kávov˘ch plantáÏí
do evropsk˘ch kaváren v reÏii „‰umného“ Rado-
vana Lipuse. Úãinkují herci Národního divadla
moravskoslezského z Ostravy.

Petr Vá‰a se skupinou Ty Syãáci
Stfieda 4. 11. v 10 hodin
koncert pro ‰koly i pro vefiejnost: 
velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû
Svérázn˘ komorní bigbít fyzického básníka a je-
ho kapely.

Pfiedprodej v Mûstském domû, tel. 581 290 311.
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Firmy opravující výtahy mají o práci
postaráno

Ještě před dvěma lety platilo, že 80 procent výtahů
v Česku nesplňuje normy Evropské unie. Teď už je si-
ce situace o něco příznivější, stále je zhruba padesát
procent výtahů, které potřebují celkovou rekonstruk-
ci. Majitelé domů s výtahy, musí dostát závazkům vů-
či Evropské unii a odstranit nedostatky do roku 2010.

Zdviže musí mít dvojité dveře, speciální brzdicí systém
a další technická zařízení, která se dříve do výtahů ne-
montovala. Oplocené šachty, jak je tomu v některých
domech, musí nahradit pevný nehořlavý materiál.

V Přerově je v domech, které spravuje Stavební byto-
vé družstvo a Domovní správa, vyměněno 172 osob-
ních zdviží, další stovka na rozsáhlou opravu teprve če-
ká. Modernizace výtahu trvá průměrně tři až šest týd-
nů. Rekonstrukce zastaralé zdviže je velmi nákladnou
záležitostí, průměrně přijde na milion korun a zaplatí
ji vždy sami nájemníci domu. -ilo-

Lidé dluží městu miliony
Dvacet šest milionů korun vymáhají úředníci města

a exekutoři od neplatičů za nájmy, povinné poplatky
a pokuty. Bezmála devět milionů korun dluží čtyři stov-
ky nájemníků v městských bytech. Jen v letošním roce
řešila Domovní správa 24 výpovědí z nájmu. Dluží-li li-
dé za nájem za více než tři měsíce, je to důvod k výpo-
vědi. Letos je v městských bytech deset soudně naříze-
ných exekucí. V několika případech skončili neplatiči
bez náhrady, v dalších pěti získali namísto bytu pří-
střeší. Neplatičům je určena asi stovka holobytů v To-
vačovské a Kojetínské ulici, které město vlastní od 90.
let. Další velkou sumou, která schází v rozpočtu měs-
ta, jsou dluhy za poplatky komunálního odpadu. Mezi
těmito neplatiči je 4,5 tisíce lidí, kteří dluží 8 milionů
700 tisíc korun. Asi 7,5 milionu korun město vymáhá
na pokutách udělených správním odborem, stavebním
a živnostenským úřadem, odborem dopravy a měst-
skou policií. Nejméně dlužníků je mezi majiteli psů.
Pejskařů, kteří nezaplatili povinné poplatky, je pouze
pět procent, dluh činí 300 tisíc korun. -ilo-

Na opravu podchodu schází peníze
Bývalý podchod na třídě 17. listopadu letos město

opravovat nebude. Projektová dokumentace je již při-
pravena, ale chybí finanční prostředky na realizaci té-
to investiční akce. Zastřešení celého objektu včetně za-
krytí dvou vchodů do podzemí přijde na pět milionů
korun. Panely zabraňující vstupu do krytu CO budou
mobilní, takže se budou moci kdykoli v případě potře-
by oddělat. Stavba svému účelu, kterým bylo podchá-
zení frekventované komunikace, neslouží od roku 1997,
kdy byla zatopena velkou vodou. Kryt civilní ochrany
v ní je ale stále funkční. -svam-

V bývalé průmyslové zóně se bude
dál hospodařit

Nevyužitou průmyslovou zónu u přerovské místní
části Újezdec, za kterou město zaplatilo zhruba před

sedmi lety 25 milionů korun, může dál obhospodařo-
vat zemědělská společnost z Želatovic. O tuto lokalitu
totiž dosud neprojevil zájem žádný investor. Přestože
zástupci města s několika zájemci jednali, k dohodě ne-
došlo. Město proto bude dál hledat developera, který
by měl zájem vybudovat zde rodinné domy. Na rozlo-
ze devíti hektarů by mohlo vyrůst až 120 domků. Vý-
běrové řízení na prodej této lokality hodlá město vy-
psat ještě v letošním roce. –dar-

U nádraží zřejmě vyroste obchodně-
-společenské centrum

Rekonstrukce autobusového nádraží skončí o něko-
lik měsíců dříve, než se předpokládalo. Stavební firma
zřejmě stihne práce dokončit už letos v prosinci, při-
tom původní termín byl stanoven na duben příštího
roku. Podle náměstka přerovského primátora Josefa
Kulíška je také pravděpodobné, že stavební ruch v té-
to části města hned tak neskončí. V současné době se
totiž objevil investor, který má zájem o propojení au-
tobusového a vlakového nádraží multifunkčním ob-
jektem. Hodlá zde vybudovat obchodně-společenské
centrum s parkovacími místy. Investor v současné do-
bě projednává svůj záměr s Českými drahami a se zá-
stupci města Přerova. –dar-

Zaměstnanci chemičky oslavili
miliontou tunu titanové běloby

Přerovská chemička vyexpedovala miliontou tunu ti-
tanové běloby. Na toto číslo se čekalo 41 let - přesně
před tolika lety se v továrně spustila výroba zmíněné-
ho produktu. Oslavit miliontou tunu titanové běloby
přišli před provoz také jeho zaměstnanci. Od svého ve-
dení dostali dort ve tvaru pytle, do kterého se bílý prá-
šek plní. Titanová běloba je nejrozšířenějším pigmen-
tem a ve světě se jí ročně prodá okolo pěti milionů tun.
Přidává se do nátěrových hmot, potravin, skla i plastů.

-svam-

Zimní úklid se letos městu kvůli
novému zákonu prodraží 

Těžkou hlavu mají nyní představitelé přerovského
magistrátu kvůli novému takzvanému chodníkovému
zákonu, který začne platit už od listopadu. Ten ukládá
městům a obcím povinnost starat se v zimě nejen
o místní silnice, ale i chodníky. Tato novinka však vý-
razně zatíží městské rozpočty. O kolik se výdaje na zim-
ní údržbu navýší, zatím zástupci města přesně nevy-
číslili. Až dosud platilo, že se o úklid chodníku staral
majitel přilehlé budovy. Už v krátké době se ale situa-
ce změní. Technické služby, které údržbu zajišťují, už
dokonce kvůli novému zákonu zakoupily nové stroje.

Vedení této organizace předpokládá, že se letos zimní
údržba navýší zhruba o 30 %. „Do pracovního procesu
zapojíme i dlouhodobě nezaměstnané,“ řekl ředitel
Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.
Nový takzvaný chodníkový zákon má ovšem i slabší
stránky. Ve městech je spousta chodníků, u kterých ne-
ní jasné, kdo je jejich vlastníkem. –dar- 

www.ktvprerov.cz

FOTO GABRIELA VESELÁ

FOTO MARTIN NECID

■ Z „Přerovských aktualit“
Co se za dvacet let od
„sametové revoluce“ změnilo
k lepšímu a co k horšímu?
Na tuto otázku odpovídají náhodně oslovení
Přerované. 

Petr Vacula, 
Přerov 

Za těch 20 let se změnilo hodně, a to k lepšímu
i k horšímu. Já za sebe mohu říct, že se mám lépe. Za
minulého režimu jsem 10 let pracoval v dolech v Os-
travě. Když jsem odmítl vstoupit do strany, šel jsem
s platem o třídu níž a dostal jsem ty nejhorší práce. To
bylo negativum, které jsem zažil na vlastní kůži. Dneš-
ní doba má ale také svá negativa. Lidé nemají práci,
musejí se hodně snažit, aby ji získali, objevili se bez-
domovci. Navíc se sem ve větší míře dostaly drogy,
i pro děti jsou relativně snadno dostupné. Mladí jsou
jakoby agresivnější, málo sportují, raději sedí doma
u počítačů nebo televize a sledují takové programy,
které tady dříve nebyly, a ty pak jejich chování ovliv-
ňují bohužel k horšímu. 

Zdena Jedličková, 
Přerov 

Něco je lepší než před dvaceti lety, něco horší. Moje
děti říkají, že jsme žili v době kamenné. 

Dřív se stály fronty na banány, pomeranče, manda-
rinky a dokonce i toaletní papír. Pracovat museli všich-
ni, kdo nechodil do zaměstnání, šel do basy. Lidé mě-
li každý měsíc jistý plat, měli z čeho žít, nezaměstna-
nost neexistovala. Mladí dostávali novomanželské
půjčky, podnikové byty. Nikam do světa se ale nemohli
podívat. Dnes je všeho dostatek, obchody jsou plné
zboží. Není ale práce pro všechny, nejsou sociální jis-
toty. Byty jsou strašně drahé, mnozí si je nemohou do-
volit koupit a bydlí v podnájmech, ale za ty zase platí
víc, než kdyby bydleli ve svém. Mohou ale cestovat
kamkoliv chtějí a mohou také podnikat. 

Jan Trmal, 
Přerov 

Je to půl na půl. Můžeme se svobodně pohybovat,
svobodně jednat. Dřív se toho ale víc dělalo pro rodi-
nu a děti, ctilo se více ono známé: Rodina je základ stá-
tu. To dnes pomalu mizí, mladí nevidí důvod, proč se
brát, raději žijí na hromádce. Dřív novomanželé do-
stávali bezúročné půjčky, měli jistou práci a plat, ně-
kdy i podnikový byt. Dnes po škole těžko shánějí za-
městnání, nic nedostanou zadarmo. Nemohou si do-
volit koupit byt a založit rodinu, pokud jim nepomo-
hou rodiče. Zhoršily se mezilidské vztahy. Sousedi se
pomalu ani neznají, lidé si nepovídají, jsou od rána do
večera v práci, prožívají stresy. Sociální rozdíly jsou ob-
rovské. Někteří sedí v kanceláři a berou měsíčně stati-
síce, jiní tvrdě dřou od rána do večera a mají problém
se uživit. Je ale fajn, že jsme vstoupili do Evropské unie,
protože osamocený stát dnes nemá šanci.

Text a foto Renata Gájová

Anketa



protesty a stávky. Tak začala nenásilná
sametová revoluce. Dne 19. listopadu
vzniklo Občanské fórum, které sjednoti-
lo nezávislé občanské iniciativy a ná-
sledně zastupovalo obyvatele při jedná-
ních s vládou. S rozšířením informací
o skutečném stavu pomocí osobních
svědectví, letáků, plakátů či videozázna-
mů se revoluční dění rozšířilo takřka po
celé zemi a občané dávali veřejně najevo
svůj nesouhlas s komunistickou diktatu-
rou. Nakonec po generální stávce 27. li-
stopadu byla komunistická strana nuce-
na ustoupit, což umožnilo prosazování
politických a společenských změn na
cestě k demokratické společnosti. 29.
prosince byl zvolen čelný představitel
Charty 77 a Občanského fóra Václav Ha-
vel prezidentem republiky, která tak
vstoupila do nové epochy ve znamení
návratu k demokracii a respektování lid-
ských práv a občanských svobod. 

A jaký průběh mělo převratové dění
v Přerově?

Revoluční dění dorazilo do Přerova,
stejně jako do dalších „venkovských“ ob-
lastí republiky, pochopitelně se zpoždě-
ním. Okres Přerov měl ovšem také své
protirežimní aktivity a v očekávání mož-

ných protestních projevů u příležitosti
28. října 1989 byl na OV KSČ stanovena
opatření k zajištění klidu a bezpečnosti
ve dnech 27. až 30. října. Vše však fungo-
valo v normálních kolejích a 13. listopa-
du navštívil Přerov dokonce generální
konzul Sovětského svazu. První dokla-
dované letáky informující o událostech

17. listopadu 1989 v Praze se ve městě
objevily v nočních hodinách 19. listopa-
du. Množství letáků se v dalších dnech
zvyšovalo a tím i informovanost občanů
o současném dění, a tak 22. listopadu se
ve městě konala první manifestace
s účastí 400 obyvatel. Jednání pléna
Okresního výboru KSČ 23. listopadu
1989 nebylo událostmi posledních dní
příliš poznamenáno. Hlavním progra-
mem bylo řešení školské politiky okresu.
Pouze náčelník Okresní správy SNB in-
formoval ve stručnosti o situaci ve měs-
tě a bylo schváleno vyjádření podpory
s akcemi ÚV KSČ k zajištění klidu a po-
řádku v ČSSR. V následujících dnech se
konaly další manifestace a 27. listopadu
bylo v Přerově ustanoveno Občanské fó-
rum, jež formulovalo požadavky obyva-
tel. Téhož dne se 5 000 občanů města
účastnilo generální stávky na tehdejším
náměstí Klementa Gottwalda před bu-
dovou OV KSČ u kina Hvězda. 

Jistým završením přerovských událos-
tí pak byla setkání občanů organizovaná
OF v tenisové hale 14. a 22. prosince, kde
se nastolovaly aktuální problémy města
v intencích demokratizačního vývoje. 
Petr Sehnálek, Muzeum Komenského Přerov
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Události 17. listopadu 1939
Poprvé se to stalo roku 1939 a 17. listo-

pad toho roku byl smutným vyvrchole-
ním velkých protiokupantských demon-
strací z 28. října, kdy obyvatelé českých
a moravských měst dali demonstracemi
najevo svůj odpor k nacistické okupaci.
V Praze Němci demonstranty rozehnali
střelbou, přičemž byl zabit dělník Václav
Sedláček a několik dalších lidí těžce zra-
něno. Jedním z nich byl i student medi-
cíny Jan Opletal, který svému zranění
podlehl 11. listopadu. Jeho pohřeb, ko-
naný 15. listopadu, přerostl opět v ma-
sivní protinacistickou demonstraci, kte-
rá byla tvrdě rozehnána a navíc poslou-
žila jako záminka k uzavření českých vy-
sokých škol a rozsáhlé perzekuci stu-
dentů, k čemuž došlo právě 17. listopa-
du zároveň s rozsáhlou zatýkací razií.
Devět studentů – představitelů student-
ských spolků – bylo popraveno a 1 200
studentů deportováno do koncentrační-
ho tábora. Jako památka na toto dění byl
17. listopad v Londýně roku 1941 vyhlá-
šen Mezinárodním dnem studentstva. 

Události 17. listopadu 1989
Podruhé a definitivně vstoupilo toto

datum do povědomí společnosti na pod-
zim roku 1989. Tehdejší Československo
bylo již čtyřicátým druhým rokem tota-
litním státem s vládou komunistické dik-
tatury. Ovšem koncem 80. let již dávali
občané najevo svůj nesouhlas s tímto
zřízením otevřeně na demonstracích,
které však byly tvrdě potlačovány bez-
pečnostními složkami. Nejinak pak
skončila i pietní akce pražských studen-
tů k upomenutí právě událostí 17. listo-
padu 1939. Atmosféra manifestace byla
ovlivněna i politickými změnami v sou-
sedních státech tzv. východního bloku
(k pádu totalitních režimů došlo již
v Maďarsku, Polsku i východním Ně-
mecku), a tak účastníci, jichž se nakonec
sešlo údajně až 50 tisíc, dávali svůj ne-
souhlas se stavem v zemi najevo trans-
parenty a hesly.

I když šlo o manifestaci povolenou, by-
lo v Praze již od rána vyhlášeno mimo-
řádné bezpečnostní opatření a policie
uvedena do pohotovosti. Akce však pro-
bíhala klidně a bez výtržností, avšak po
jejím ukončení se mnozí účastníci vyda-
li z Vyšehradu dále do centra Prahy. Za-
tím vše probíhalo bez narušení bezpeč-
nostními silami. V prostoru Národní tří-
dy byl však postup davu přehrazen, za-
blokován a nakonec silou rozehnán. Na-
sazené pořádkové jednotky během závě-
rečných fázích zasáhly velmi agresivně
a zranily skoro 600 lidí. Brutální zásah,
k němuž se posléze nechtěl nikdo z mo-
cenských špiček hlásit, rozpoutal další

Den boje za svobodu a demokracii
Stalo se v pátek 17. listopadu ... 
Již dvakrát se den s datem 17. listopadu významně zapsal do novo-
dobých dějin samotného českého státu. V obou případech byl
zrovna pátek a občané projevili své demokratické cítění a nesou-
hlas s politickou diktaturou, za což pak byli tvrdě postiženi. Proto
je také toto datum státním svátkem – Dnem boje za svobodu a de-
mokracii.

■ Malé historické 
ohlédnutí

Studenti Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově (GJŠ) tradičně vnímají 17. li-
stopad nejen jako svátek studentstva,
kdy si žáci ve výuce připomenou odkaz
roku 1939 resp. 1989, ale i jako speciální
„školní svátek“, kdy vedení školy vychá-
zí „teenagerům“ vstříc a na jeden den
jim dá k dispozici školu, aby si sami při-
pravili ideální výukový program, tento-
kráte dle jejich gusta. 

Studentský senát GJŠ proto připraví
různorodé dílny, jejichž vedením jsou
pověřeni žáci, učitelé konají pouhý do-
zor. Vrstevnické působení a zkouška
vlastní odpovědnosti jsou cennou zku-
šeností.

Součástí oslav není jen „škola hrou“.
Pro studenty vyšších ročníků je připra-
vena diskuse s účastníky událostí pře-
rovského 17. listopadu, členy Občanské-

ho fóra, a návštěva výstavy v muzeu J. A.
Komenského, která je také tematicky za-
měřena na události související s pádem
socialismu u nás. Je třeba s mladými
o těchto událostech hovořit, neboť pro
ně je to již historie hodna pravěku, je to
totiž doba, kterou sami na vlastní kůži
nezažili. Naštěstí. 

Jana Bouchalová, předsedkyně 
Studentského senátu GJŠ

Setkání občanů s představiteli přerovského Občanského fóra 14. prosince ve
sportovní hale.

Obyvatelé města při čtení letáků a plakátů s požadavky OF u obchodního domu
Prior, prosinec 1989.

Studenti gymnázia oslaví 17. listopad netradičně
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Z výčtu jeho četných aktivit je třeba
alespoň zmínit, že v roce 1969 byl zvolen
vedoucím mládeže katolické sekce es-
perantistů a v letech 1995 až 2003 zastá-
val funkci prvního místopředsedy toho-
to mezinárodního sdružení. V roce 2003
se stal jejím předsedou. Osmašedesáti-
letý Miloslav Šváček je doma úspěšným
organizátorem světových kongresů ka-
tolické organizace esperantistů a v za-
hraničí pořádá přednášky, ve kterých
propaguje Přerov jako město Jana Amo-
se Komenského, Jana Blahoslava a jako
místo významného pravěkého náleziště.

� Již šestý rok jste předsedou Meziná-
rodního svazu katolických esperantis-
tů. Proč právě vás, vcelku neznámého
člověka z malé vesnice, si členové zvo-
lili za předsedu, když měli výběr z mno-
ha lidí z celého světa?

Tuto otázku jsem si sám mnohokrát
položil a není snadné na ni odpovědět.
Existují přece schopnější a vzdělanější li-
dé, kteří mnohokrát převyšují mé kvali-
ty, ale tito lidé jdou především za výnos-
nými funkcemi s finančním prospě-
chem. A funkci, kterou zastávám já, je
potřeba plnit z přesvědčení, že prospívá
dobru a vzájemnému porozumění, kte-
ré lidstvo naléhavě potřebuje.

V rámci světového katolického espe-
rantského hnutí jsem osobou vcelku
známou, proto nebylo velkým překva-
pením, že z několika kandidátů jsem byl
v roce 2003 na 56. kongresu Mezinárod-
ního svazu katolických esperantistů v Ri-
mini v Itálii zvolen do funkce předsedy
tohoto svazu právě já.

� Můžete alespoň něco stručného po-
vědět o této organizaci?

Mezinárodní svaz katolických espe-
rantistů byl založen v roce 1910 v Paříži.
Sdružuje příznivce mezinárodního jazy-
ka esperanta. Nyní sídlí v Římě a patro-
nát nad ním má kardinál Miloslav Vlk,
který také zná esperanto. Jeho česká sek-
ce, jejíž jsem také předsedou, je součas-
ně katolickou sekcí Českého esperant-
ského svazu. Patronát nad ní má arci-
biskup Karel Otčenášek.

Svaz vydává časopis Katolická naděje,
který existuje od roku 1903 a je nejstar-
ším dosud existujícím esperantským ča-
sopisem. Kromě různé jiné činnosti po-
řádá své kongresy. Naše česká sekce ta-
ké vydává od roku 1991 časopis s ná-
zvem Dio Benu (Bůh žehnej), jehož jsem
redaktorem.

� Co vás k esperantu přivedlo?
Je tomu už více než padesát let, když

jsem jako patnáctiletý kluk prohlížel teh-
dy komunisty zakázaný časopis v němž
vycházela rubrika s kurzem mezinárodní-
ho jazyka esperanta. Velmi mě to zaujalo.

Shodou okolností jsem se týden nato se-
známil ve vlaku s učitelem esperanta,
u něhož jsem absolvoval písemný kurz.
Pak následovaly další kurzy a v roce 1960
jsem úspěšně složil učitelskou zkoušku.
Hned, jak jsem byl schopen esperantem
komunikovat, stal jsem se členem Mezi-
národního svazu katolických esperantis-
tů. V průběhu více než padesáti let jsem
nikdy tuto činnost nepřerušil, ani v obtíž-
ném období tzv. normalizace.

� Pokud vím, za vaši práci mezi kato-
lickými esperantisty vám v době tzv.
politické normalizace hrozilo až tři
a půl roku vězení. Co jste měl podle
tehdejších normalizátorů na svědomí?

Bylo to v roce 1969, když jsem přijal
funkci vedení katolické esperantské mlá-
deže. Už pod hlavněmi sovětských oku-
pačních tanků, jsem s panem Josefem
Kobzou, který tajně studoval teologii, za-
čal pořádat katolické esperantské tábory
v jeho bydlišti v Herborticích. Bylo to
nádherné společenství převážně mla-
dých lidí i se zahraniční účastí. Podařilo
se nám jich zorganizovat devět. Uvědo-
movali jsme si, jak riskantní činnost v té

době provádíme. Po pátém táboru nav-
štívila Herbortice stranická delegace, kte-
rá prošetřovala, co se to tam děje. Na dal-
ší čtyři roky tábor zachránili blízcí souse-
dé - zasloužilí členi komunistické strany,
kteří ujistili soudruhy z komise, že dobře
znají, kdo tábor organizuje a vede, že vše
je v pořádku. Až pak v roce 1977 nový ve-
doucí Státního statku bydlící v této ves-
nici, snad pod vlivem strachu, inicioval
nechvalně známou StB, aby provedla zá-
sah proti táboru. Bylo nám zřejmé, že se
nad táborem snáší černé mraky, proto
jsem v roce 1977 táborníky upozornil na
možný vpád StB. Utvrdil nás v tom pohyb
podivných „houbařů“, kteří se často pro-
cházeli v lese u tábora. Tábor byl skuteč-

ně přepaden příslušníky StB za účasti
okresního (proti)církevního tajemníka.
Následně po tomto táboru jsem se ještě
stačil zúčastnit 39. kongresu IKUE v Čen-
stochové v Polsku. Ihned po návratu mi
byla na dlouhé roky odňata možnost ná-
vštěvy zahraničí. Pak tři příslušníci StB
mne pozvali na VB v Přerově na pohovor,
na kterém navrhli, že bychom se mohli
dohodnout. Věděl jsem, že návrh na do-
hodnutí znamená přistoupit na spolu-
práci s nimi. To jsem striktně odmítl. Pak
následovalo tzv. mimosoudní řízení, kte-
ré mělo zabránit, aby se o této perzekuci
nedozvěděl svět. Výsledkem toho by by-
la naše prohra. Nepřipustil jsem, aby to-
to tzv. mimosoudní řízení dopadlo dle je-
jich představ. A tak téměř dva roky byl
připravován soudní proces, který měl
sloužit k odstrašení podobných aktivit.
Měli pro mne připravené tři a půl roku
vězení.

� Nakonec se soudci spokojili jen
s podmínkou. Co vás zachránilo od kri-
minálu?

Byla to především mezinárodní vlna
protestů, která jim nakonec nedovolila
svůj záměr uskutečnit. Celosvětovou
protestní akci rozjela Mezinárodní aso-
ciace esperantských právníků. Aktivně
k protestům se zapojil VONS (Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných) a celý
případ bedlivě sledovalo a publikovalo

Amnesty International. Protest vyslovil
i Vatikán a velkou posilou pro mne byl
dopis papeže Jana Pavla II. Druhé hlav-
ní soudní přelíčení proběhlo na jeho na-
rozeniny 18. 5.1979. Nakonec jsem byl
odsouzen na 15 měsíců podmíněně
s odkladem na tři roky. Byl jsem první 
laik odsouzený na základě nechvalného
§ 178 trestního zákona – maření státní-
ho dozoru nad církvemi a náboženský-
mi společnostmi. Následující tři roky
jsem byl bedlivě sledován StB a jejich po-
mocníky. Navzdory tomu až do r. 1989
jsem byl stále aktivní v katolickém espe-
rantském hnutí. Některé momenty této
aktivity byly značně riskantní. Po devíti
letech, kdy mi dovolili účast na odboro-

vé rekreaci v Polsku, jsem navštívil v ro-
ce 1986 tehdejšího předáka Solidarity
a pozdějšího prezidenta Polska pana Le-
cha Wałęsu, který mě ujistil, že i do teh-
dejšího Československa přijde svoboda.

� Kromě známého esperantisty jste ta-
ké v Penčicích kostelníkem. Jak se dí-
váte na penčickou farnost z toho po-
hledu?

Službu kostelníka v penčické farnosti
vykonávám hodně dlouho. Je to farnost
s velmi malou návštěvností bohoslužeb.
Značný podíl na tomto stavu lze připsat
agilním komunistům v období totality,
kteří odvedli své dílo zkázy. Nejednou
jsem od nich sklidil výsměch. Pozoruji
postupující chátrání farního kostela, kte-
rý je svou polohou velmi pěknou domi-
nantou vesnice. Ze sbírek při bohosluž-
bách lze pokrýt jen běžné režie provozu
kostela. Kostel byl dvakrát vykraden. Je
nutné obnovit vytlučené vitráže oken,
provést sanaci obvodových zdí kostela,
novou fasádu, vnitřní opravy zdí poško-
zené vlhkostí, generální opravu varhan,
generální opravu památkově cenných
soch před kostelem a na kostelním ná-
městí. Toto představuje velikou finanční
částku. Přitom farnost nemá žádné příj-
my. Mnoho mých zahraničních přátel
navštívilo Penčice. Nyní se snažím už je
nezvat, protože se stydím jim ukázat
chátrající dominantu vesnice. Nikde v za-
hraničí jsem se s podobnou situací ne-
setkal. Tam všude se obce starají o to, aby
kostel, který je místní dominantou a slou-
ží celé obci a který předně upoutá pozor-
nost návštěvníků, byl pěkného vzhledu.
Pohled na penčické návrší u kostela byl
ještě narušen umístěním odpadkových
kontejnerů ke zdi fary. Jistě by se pro ně
našlo jiné vhodné místo. Jsme zřejmě už
hodně vzdálený okraj města.

� Máte čas ještě na jiné zájmy?
Uvedené moje činnosti zabírají pod-

statný čas, se kterým disponuji. Kromě
toho musím zvládnou také zahradní
práce, údržbu domu a občasnou odbor-
nou technickou výpomoc mému býva-
lému zaměstnavateli. Je to obsáhlá čin-
nost, která mě dostatečně naplňuje.

Miroslav Rozkošný

Přednáším na esperantském sympo-
ziu 2007 v bulharském městě Karlovo.

Rozhovor s papežem Janem Pavlem II. na audienci ve Vatikánu 1997

Ve světě předsedou esperantské organizace, v Penčicích kostelníkem
Rozhovor s Miloslavem Šváčkem, držitelem Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského.

Udělení ceny města Přerova někomu z obyvatel místních částí na-
šeho města je spíše výjimkou. Jednou z nich je pan Miloslav Šváček
který cenu obdržel za celoživotní práci v oblasti esperanta a pro-
pagaci města Přerova.
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Začátkem října ředitelka Sociálních služeb města
Přerova PhDr. Marta Vanišová převzala z rukou zá-
stupce Českomoravské agentury KOMPAKT, spol. s r.
o. klíčky od nového sociálního automobilu.

„Jedno auto určené seniorům a postiženým spolu-
občanům jsme získali touto cestou už v roce 2002.
Osvědčilo se pro naše potřeby, ba dokonce celých šest
let sloužilo bez nehody. Nový sociální automobil jsme

získali od sponzorů, jejichž loga jsou umístěna na ka-
rosérii auta. Věřím, že dobře poslouží především pro
rozvoz obědů, nákupy seniorům a další potřeby pečo-
vatelské služby. Vítám proto rozšíření našeho vozové-
ho parku, protože nám umožní zkvalitnit naše služby
seniorům,“ zdůraznila ve své řeči Marta Vanišová k pří-
tomným zástupcům města a sponzorům, kterým po-
chopitelně vyslovila poděkování. Šaf

INZERCE

Nový sociální automobil od sponzorů
Vaším úkolem je přesně identifikovat stavbu, uli-

ci, sochu či různé další předměty či objekty na úze-
mí města Přerova a jeho příměstských částí na zákla-
dě malého detailu na fotografii. Vylosovaný výherce
bude odměněn hodnotnou knihou. Své odpovědi za-
sílejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem na adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo odevzdejte
v Městském informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v říjnovém čísle se stává Pa-
vel Krejčiřík. Na snímku jste mohli vidět tvář Panny

Marie, která je součástí pomníků pad-
lých vojínů-hrdinů města Přerova a při-
fařených obcí. Tento pískovcový pom-
ník (kříž, po boku P. Marie a sv. Máří

Magdaléna) nechal zhotovit LP 1918 P. Ignác Zavřel,
kons. rada, děkan a farář přerovský. red.

Listopadový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�4. 11. • Bystfiice p. H.–císafiská cesta–
¤íka–vesniãka SOS–Bystfiice p. H., 12 km,
vlak 7.42 hod., L. Poláková
�11. 11. • Bûlotín–Nejdek–Partutovice–
Pot‰tát, 15 km, vlak 8.03 hod., C. Punãocháfiová
�18. 11. • Plumlov–podél Hlouãely–Pro-
stûjov, 12 km, vlak 8.37 hod., V. Polidorová
�21. 11. • Hrubá Voda–Jedová–Pohofiany–
Sv. Kopeãek, 15 km, vlak 6.59 hod., C. Punão-
cháfiová
�28. 11. • Stará Ves–Hol˘ vrch–Karlovi-
ce–Kocanda–BeÀov–Horní Mo‰tûnice–
Pfierov, 17 km, Vl. Wnuk

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

�5. 11. • Pfierov–L˘sky–Pfierov, 12 km, Î. Za-
pletalová, odch. 9 hod., sraz u tenisové lávky
�5. 11. • Kojetín–Lobodice–Anín–Tovaãov,
12 km, V. Visnar, odj. 6.59 hod.
�7. 11. • Lipník n. B.–Osek n. B.–Pfierov,
16 km, H. ·Èávová, odj. 8.03 hod.
�12. 11. • Fulnek–Kaménka–Vítkov, 18 km,
J. ·pinar, odj. 6.27 hod.
�12. 11. • Napajedla–Halenkovice–Îluta-

va–Otrokovice, 15 km, J. ·vec, odj. 7.42 hod.
�14. 11. • Pot‰tát–Stfiedolesí–BoÀkov–Hra-
nice n. M., 20 km, J. Sedláková, odj. 6.03 hod.
�19. 11. • Za‰ová–Obrázek–Krhová–Val.
Mezifiíãí, 16 km, M. Garzina, odj. 6.03 hod.
�21. 11. • Troják–Ho‰Èálková–Vsetín, 20
km, J. Pûãek, odj. A7 hod.
�26. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice–Ko-
kory–Brodek u Pfierova, 14 km, J. ·vec, odch.
8 hod., sraz u mostu Míru
�26. 11. • JablÛnka–KuÏelek–Bystfiiãka, 20
km, J. Pûãek, odj. 6.03 hod.
�28. 11. • Luleã–JeÏkovice–Vy‰kov, 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.59 hod.

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

�3. 11. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�7. 11. v 11 hodin • Horolezecké setkání
v Bezuchovû, bûh, 16, 30, ve 21 hod. pfiedná‰-
ky z expedic hor, 21. 30 hod. pfiátelské posezení

Odbor vysokohorské turistiky KâT
TJ Spartak Pfierov pofiádá v listopadu 

v mûstském informaãním centru v pasáÏi v˘stavu 

40 let vysokohorské 
turistiky v Přerově

INZERCE

INZERCE

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY A TERMÁLYPOZNÁVACÍ ZÁJEZDY A TERMÁLY
Výhodné ceny na jarní prázdniny

Termín n/s Stát Název střediska Cena zahrnuje Akce Cena za osobu od

8.–13. 12. 4/4 I Ponte di Legno UB+SKI Ski Start 4.900,–
11.–20. 12. 7/6 F Risoul/Vars UB+SKI CENOVÁ BOMBA! 2.490,–
11.–13. 12. 2/3 A Schladming UB+SKI+HP+D – 5.900,–
15.–20. 12. 4/4 I Val di Fassa/Sella Ronda UB+SKI SUPER CENA! 5.500,–
18.–20. 12. 2/3 A Saalbach/Hinterglemm UB+SKI+HP+D – 6.100,–
26.–29. 12. 3/3 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D Vánoce 7.300,–
26. –29. 12. 3/3 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D Vánoce 7.100,–
25.12.–3.1. 7/6 F Risoul/Vars UB+SKI Silvestr 7.900,–
26.12.–2.1. 7/6 I Ponte di Legno UB+SKI Silvestr 11.900,–
29.12.–2.1. 4/4 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D Silvestr 8.900,–
29.12.–2.1. 4/4 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D Silvestr 8.700,–

Termín d/n Stát Zájezd Cena zahrnuje Akce Cena za os. od

13. 11. 1/0 A Laa an der Thaya (termální lázně) D – 180,–
14. 11. 1/0 H Györ (termální lázně) D – 400,–
14.–15. 11. 2/0 D Aquapark Tropický ostrov D – 1.100,–
14.–17. 11. 4/1 F Paříž a Versailles UB+D PEVNÁ CENA 2.990,–
15. 11. 1/0 SK Čalovo/Velký Meder (term. lázně) D – 400,–
17. 11. 1/0 H Bükfürdö/Sárvár (termální lázně) D – 500,–
20. 11. 1/0 A Laa an der Thaya (termální lázně) D – 180,–
21. 11. 1/0 H Mosonmagyaróvár (termální lázně) D – 350,–
27. 11. 1/0 A Laa an der Thaya (termální lázně) D – 180,–
28. 11. 1/0 H Györ (termální lázně) D – 400,–
28.–29. 11. 2/0 D Aquapark Tropický ostrov D – 1.100,–
3.–6. 12. 4/1 F Paříž a Versailles UB+D – 3.900,–
4. 12. 1/0 A Laa an der Thaya (termální lázně) D – 180,–
5. 12. 1/0 A Advent ve Vídni D – 300,–
5.–6. 12. 2/1 D Berlín a aquapark Tropický ostrov UB+D – 1.800,–
6. 12. 1/0 H Bükfürdö/Sárvár (termální lázně) D – 500,–
12. 12. 1/0 A Advent ve Vídni D – 300,–

UB – ubytování; SKI – skipas; HP – polopenze; D – doprava
Doprava busem z Brna, z Přerova za příplatek +150 Kč.

ZIMA 2010ZIMA 2010
ITÁLIE • FRANCIE • RAKOUSKO

Sleva za včasný nákup až 3% do 31. 12. 2009, slevy pro děti a seniory.

ABSOLUTNÍ
CENOVÁ BOMBA!
Týden lyžování ve Francii

od 2.490,– Kč/os.
v ceně: 7x ubytování, 6-denní skipas
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Hokejisté HC Zubr
odstartovali dobře
Prodloužená rekonstrukce zimního

stadionu v Přerově silně zkomplikova-
la přípravu přerovských hokejistů na
novou sezonu. A to nejen u mužů, ale
komplikace vznikly i mládežnickým
mužstvům. Otevření nové haly se usku-
tečnilo až 23. září. Hned první zápasy
v novém moderním prostředí, a to se
Vsetínem a Valašským Meziříčím, byly
vítězné.

Týmy se na sezonu připravovaly hlavně
na zimním stadionu v Kroměříži, Uničo-
vě i jinde. To vedlo i k větším nákladům
na přípravu a naopak k nulovým ziskům.
V minulých letech se v Přerově konala
soustředění i zahraničních celků. Muži,
kteří se připravovali povětšinou v Kro-
měříži, absolvovali i několik přípravných
duelů s týmy ze 2. ligy. Někteří ze soupe-
řů byli déle na ledě a tak úvod nebyl vý-
sledkově úspěšný. Postupně se herní pro-
jev zlepšoval a ten přinesl i lepší výsled-
ky. Přípravu ale není možno přeceňovat.
Řada klubů musela šetřit a ne všechny tý-
my měly stejné možnosti k přípravě.
Sportovní manažer klubu Pavel Sedlák
ale označil přípravu za úspěšnou. Soutěž
sama by měla být kvalitnější než vloni.
Ubylo soupeřů a model 2. ligy, který je
čtyřkolový bez předkola play off, přinese
divákům určitě atraktivní zápasy.

Diváci v Přerově mají na zimním sta-
dionu skutečně velice kulturní prostře-
dí a tento fakt se výrazně podepsal na
nárůstu jejich počtu. Pokud i hráči bu-
dou předvádět kvalitní hokej, mohlo by
docházet k vyprodání kapacity stadionu.

Základní část kádru trenérské dvojice
Oslizlo, Václavíček zůstala před novou
sezonou prakticky pohromadě. Po váž-
ném zranění se vrátil Marek Ditrich
a v kariéře pokračuje i Vladimír Kočara,

tedy klíčoví hráči. Do branky klub získal
Radka Tihláře z Olomouce, který se v pří-
pravě a úvodních kolech jevil jako velká
opora. Obrannou fázi zpevnil zkušený Ji-
ří Osina. Manažer Pavel Sedlák také avi-
zoval větší spolupráci s prvoligovými olo-
mouckými hokejisty, kteří by do Přerova
měli na hostování zapůjčit i zkušenější
hokejisty. I zde se projevuje vůle klubů
šetřit a nedržet si široké kádry hokejistů.
První hráči se již v přípravě a úvodu sou-
těže objevili. Byli to obránci Robin Sta-
něk, Tomáš Trojan, Jiří Paška a útočníci

Viktor Coufal, Radek Meidl. Spolupráce
by mohla být i s extraligovým Zlínem. Už
v rozjetém ročníku tým posílil hokejista
s extraligovými zkušenostmi Martin Ko-
tásek. Po odstoupení Ostravy a Šternber-
ka by měli být k dispozici i další hráči.

Po několika letech došlo ke změně ví-
kendového hracího dne na sobotu a střet-
nutí zahajují v 17 hodin. Základní část 2.

ligy bude vrcholit až v úvodu března. Pak
se kluby rozdělí. Doufejme. že přerovské
hokejisty bude čekat play off. jmb

Zahájila nová
volejbalová sezona
Nová volejbalová sezona začala 10. říj-

na. Přerovský volejbalový klub Preche-
za má opět tři družstva v nejvyšších sou-
těžích. Jak ženy, tak juniorky i kadetky,
jsou přihlášeny do extraligových soutě-
ží. Ke změně došlo jen u rezervního týmu

žen, který díky úsporným opatřením
v klubu bude hrát jen druhou ligu. Rezer-
va ale v minulých ročnících stála doslova
na prahu extraligy, do které však nemo-
hla postoupit. Dva celky jednoho klubu
totiž nemohou extraligu hrát souběžně.

K největším úlovkům PVK Precheza
před novou sezonou patří návrat popu-
lárního a uznávaného kouče Vladimíra

Sirvoně. Ten je známý svou náročností
ke svěřenkyním a před dvěma lety přišel
do Přerova v roli „spasitele“. Soutěž se
mu podařilo zachránit a měl plány ke
koncepční práci. Nakonec ale po sezoně
kývl na nabídku z Rakouska. 

Úsporná opatření se týkají i kádru, kte-
rý doznává změn. Jisté je, že odešly i ně-
které volejbalistky ze základu. Hrabalová
si hledá nové angažmá, Dobrá ukončila
ze zdravotních důvodů kariéru, Maslaňá-
ková byla zraněna a nakonec se vrátila do
Olomouce, Novotná dala přednost stu-
diu. Michnová po návratu ze zahraničí
kývla na nabídku Olomouce, rozhodnu-
to není o Míčkové, která studuje v Praze.
Novou tváří v týmu je nahrávačka Haná-
ková, dříve hráčka KP Brno, která se vra-
cí z USA. V týmu byla na zkoušku i Slávka
Mihálová, dřívější slovenská reprezen-
tantka, která v PVK již hrála a po vážném
zranění na rok odešla do zahraničí. Na-
konec s ní klub smlouvu podepsal. Mihá-
lová může být platná i jako asistentka tre-
néra či trenérka mládežnického celku.

Tým absolvoval přípravu na horách,
kde nabíral fyzické síly. Potom sehrál
turnaj v Ostravě a také tradiční domácí
Zubr cup. Přerovský turnaj ale našel ne-
vhodný termín, který kolidoval s obdob-
ným měřením sil v Olomouci. Zubr cup
za účasti sedmi týmů nakonec vyhrál ra-
kouský Schwechat před Mittalem Ostra-
va a Frýdkem – Místkem. Přerovské vo-
lejbalistky skončily až šesté. Hra týmu
byla poněkud nevyrovnaná. 

Do sezony jsme vstoupili derby s olo-
mouckými vysokoškolačkami v hale UP
v Olomouci. V říjnu přerovští příznivci
mohli své volejbalistky vidět jen dvakrát,
v utkání proti Liberci a pak až v závěru
měsíce, kdy jsme se střetli s Olympem
Praha. Vzhledem k uzávěrce není mož-
né ještě zhodnotit úvodní zápasy nové-
ho týmu. jmb

■ Ohlédnutí za sportem

FOTO JAN ČEP

Město dokončilo v další etapě celkové rekonstrukce pla-
veckého areálu modernizaci dětského bazénu. Ta byla
zahájena v květnu letošního roku. Během několika mě-
síců se podařilo zatraktivnit jeho prostředí nejmenším
návštěvníkům instalováním vodní želvy s fontánkou a od
prvních chvil nejvíce vítanou nerezovou skluzavkou. Při
hře i odpočinku je zdrojem radosti i chobotnička.
Slavnostního otevření se účastnili i zástupci vedení magistrá-
tu, kteří při této příležitosti nechali upéct dort v podobě mini-
atury dětského bazénku.
Modernizace přerovského bazénu byla jedním z kroků po-
stupné rekonstrukce plaveckého areálu. 
„Začali jsme nainstalováním turniketů, následovala oprava
šaten a vybudování nového whirpoolu. Potom přišel na řa-
du i dětský bazén. V rámci jeho rekonstrukce byla vyměně-
na všechna dřevěná okna za plastová a původní prosklená
stěna mezi vnitřním a venkovním bazénem byla vyměněna
za kvalitnější s lepšími tepelnými vlastnostmi. Při těchto pra-
cích jsme realizovali i kompletní vzduchotechniku jak pro
dětský bazén, tak i pro vstupní halu. Celkové náklady činily
11,5 milionů korun a tato investice je plně hrazena z úspor
vzniklých provozem sportovišť řízených naší společností,“
zdůraznil Jaroslav Klvač ze společnosti Teplo, která provo-
zuje plavecký areál. Šaf

Moderní podoba dětského bazénu se malým návštěvníkům líbí
■ Ohlédnutí

Hned první zápasy se Vsetínem a Valašským Meziříčím v nové hale byly vítězné.
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Souborná výstava snímků významné-
ho přerovského fotografa se koná při
příležitosti 60. výročí jeho narození. 

Mgr. Jiří Vojzola (*21. 1. 1950 v Přero-
vě) patří k předním představitelům sou-
časné české sportovní reportážní foto-
grafie. Fotografování sportu se systema-
ticky věnuje od 70. let 20. století, nejpr-
ve při povolání středoškolského učitele
a od roku 1991 na volné noze jako nezá-
vislý fotograf. Prorazil se svými fotogra-
fiemi tenisové tematiky a dokumentuje
vedle mnoha tenisových turnajů v Evro-
pě, Americe, Asii a Austrálii i nejvý-
znamnější tenisové akce: Grandslamové

turnaje, utkání Davis Cupu a Fed Cupu.
Kromě toho fotí i hokejovou soutěž
NHL, basketbalovou NBA, Final Four
basketbalové Euroligy, atletickou Gol-
den League, lyžování, golf, volejbal a ji-
né sporty. Jeho snímky byly uveřejněny
v řadě předních českých a světových
sportovních magazínů i v mnoha kniž-
ních publikacích se sportovní temati-
kou. Je fotografem sportovní agentury
TK Plus, společnosti Tipsport i americké
sportovní firmy Nike. Fotografuje také
významné události v městě Pře-
rově – oficiální návštěvy,
jazzové festivaly
ad. Při

svých cestách se ze záliby věnuje foto-
grafování přírodních krás a domorodých
obyvatel na Novém Zélandu, v Austrálii,
Fidži, Polynésii, Mikronésii, Malajsii,
Spojených státech amerických, Spoje-
ných arabských emirátech aj. 

Na výstavě je možno zhlédnout téměř
padesát velkoformátových barevných
fotografií, které zachycují známé osob-

nosti světového sportu i významné spor-
tovní události. 

K výstavě se bude konat řada dopro-
vodných akcí. Do 30. listopadu probíhá
soutěž Sportovní fotografie pro ama-
térské fotografy bez rozdílu věku. 

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek
12. listopadu v 17 hodin v Slavnostní
zámecké síni přerovského zámku. Sou-
částí vernisáže uváděné Marií Retkovou
b u d e

představení katalogu k výstavě a vystou-
pení písničkáře Miroslava Palečka.
V Korvínském domě (Horní nám. 31)
proběhne 24. listopadu v 17 hodin be-
seda s autorem nazvaná Cesty fotogra-
fa za světovým sportem v rámci před-
náškového cyklu Muzejních úterků. 

Mgr. Radim Himmler, 
ředitel Muzea Komenského v Přerově

Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly 
Galerie Muzea Komenského v Přerově 13. 11. 2009–24. 1. 2010Pozvánka
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Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Kdo důvěřuje sobě, předstihuje ostatní

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�2. 11. • Záludná mykóza – Olga Îupková
(zdravotní sestra)
�9. 11. • Zastarejme v poklidu. Od Napo-
leonsk˘ch válek k Solferinu. – Mgr. Lubor
MaloÀ
�16. 11. • Window color – lucerniãka
�23. 11. • Romantismus ve v˘tvarném
umûní – Mgr. Hana M. B. NároÏná
�30. 11. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�5. 11. • Malovan˘ hrneãek
�12. 11. • Látková ‰perkovnice
�19. 11. • Hostince a kavárny v Pfierovû.
Konec vlády jedné strany aneb 20 let od
listopadov˘ch událostí r. 1989 – spoleãná
vycházka do muzea J. A. Komenského. Sraz
v 10.30 hod. pfied muzeem. 
�26. 11. • Adventní 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)

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Prvorepubliková
nostalgie v muzeu

„Zavřete oči, odcházím…“ Kdopak by
neznal onu památnou větu šarmantní-
ho Kristiána, idolu nejen našich babi-
ček a maminek? Která z nás si někdy ne-
povzdechla, že noblesní muži již snad
vymřeli? A který současný muž se někdy
nezamyslel nad tím, že křehkost, žen-
skost a elegance Adiny Mandlové, Lídy
Baarové nebo Zity Kabátové by mohla
opět přijít do módy? Ale nezoufejte! Ny-
ní máte skvělou příležitost přenést se do
ideálního světa prvorepublikového
stříbrného plátna, do prostředí útulných
kaváren a tanečních barů s nezapome-
nutelnou atmosférou vonící kávy a pří-
jemných melodií. Zveme vás 5. listopa-
du v 17.30 hodin do Slavnostní zámec-
ké síně přerovského zámku, kde se mů-
žete zapojit do komponovaného hudeb-
ně filmového retropořadu nazvaného
Zavřete oči, odcházím…. 

V příjemném prostředí „kavárny“ se
setkáte se „štamgastem“, který vám pro-
zradí něco ze života přerovských hostin-
ců a kaváren 1. republiky, obslouží vás
úslužný pan vrchní v nezbytném fraku,
atmosféru hudebně podbarví nejen zá-
běry z filmů pro pamětníky, autentické
nahrávky prvorepublikových špiček, ja-
kým byl orchestr R. A. Dvorského, nebo
zpěvačka Inka Zemánková, ale i živá
hudba v podání Jazzového tria ZUŠ B.
Kozánka v Přerově. Programem prová-
zejí Kristina Glacová a Petr Sehnálek.
Vstupné je dobrovolné. 

Mgr. Kristina Glacová

Pozvánka

■ Senioři PSP
�19. 11. 15–19 hod. • Podzimní setkání
seniorÛ PSP v restauraci Dukla v ulici Optiky.
K poslechu i tanci hraje oblíbená hudební skupi-
na Casablanka. Zveme i neãleny.



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, sauna, tel. 581 209 100
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■ Muzeum Komenského

■ Flora Olomouc
�5.–7. 11. 9–18 hodin, v sobotu do 17 ho-
din • STAVOTECH – Moderní dÛm Olo-
mouc, v˘stavi‰tû Flora Olomouc, pavilon A, vol-
nou vstupenku najdete na stranû 12
�19.–21. 11. • LIBRI 2009 – kniÏní veletrh
a doprovodn˘ literární festival. Kromû tradiãní na-
bídky nakladatelÛ, vydavatelÛ, knihkupcÛ a anti-
kváfiÛ to budou i uãebnice, ‰kolní pomÛcky a vy-
bavení, poãítaãové programy – soubûÏnû s LIB-
RI se bude konat veletrh pro ‰koly Schola Mea. 

■ SVČ ATLAS a BIOS
�3. 11. v 17 hod. • Halloweensk˘ veãer –
soutûÏ o nejkrásnûj‰í halloweenskou d˘ni. Oznaãe-
nou d˘ni pfiineste se svíãkou do 16 h. do ATLASu.
�27. 11. • Adventní naladûní – v˘roba ad-
ventních vûncÛ, pfiihlá‰ky pfiedem BIOS
�28. 11. • Bruslení se Stopafií rodinkou –
informace BIOS
�30. 11.–4. 12. • Vánoãní salon, celot˘den-
ní akce pro ‰koly a vefiejnost s ukázkami lidové
tvofiivosti, od 8.30–11.30, od 13–17 hod., v pátek
jen dopoledne. Do 26. 11. mohou drobní fiemesl-
níci a dal‰í zájemci donést své v˘robky k v˘stavû.

www.svcatlas-bios.cz

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

17. 11. Státní svátek – otevfieno 8.30–17 hod.
Vstup zdarma. Prohlídky s prÛvodcem v 9, 10,

11, 12.30, 13, 14, 15 a 15.30 hod.
�Stálé expozice
�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) 
�2. 10.–22. 11. • Konec vlády jedné stra-
ny! aneb 20 let od listopadov˘ch událos-
tí roku 1989 – v˘stava (Historick˘ sál) 
�5. 11.–24. 1. • Hostince a kavárny v Pfie-
rovû – v˘stava (Mal˘ v˘stavní sál, vernisáÏ 5. 11.
v 17 hod.)
�5. 11. v 17.30 hod. • Zavfiete oãi, od-
cházím... komponovan˘ filmovû hudební re-
tropofiad, slavnostní zámecká síÀ, po ukonãení
vernisáÏe v˘stavy Hostince a kavárny v Pfierovû
�13. 11.–24. 1. • Svûtov˘ sport objekti-
vem Jifiího Vojzoly. V˘stava k 60. v˘roãí naro-
zení pfierovského fotografa (Galerie, vernisáÏ 12.
11. v 17 hod.)

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

�3. 11. • Pfierov 20. listopadu 1944 (J. Voltr)
�10. 11. • Pfiíbûhy z pfiírody (Miroslav Sekera)
�24. 11. • Cesty fotografa za svûtov˘m
sportem (Mgr. Jifií Vojzola)
�1. 12. • Sokolské vzpomínky (Ing. Jaroslav
Skopal, Bohumil Domansk˘, Franti‰ek Jemelka)

Ornitologická stanice
po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

17. 11. Státní svátek – zavfieno
�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 fo-
tografií amatérsk˘ch a zaãínajících fotografÛ, za-
chycující krajinu Vala‰ska a její promûny.
�5. 11. • Ornitologická exkurze do Mi-
chalova. Procházka parkem Michalov s po-
sloucháním hlasÛ ptákÛ a veãerních zvukÛ pod-
zimní pfiírody, urãená pfiedev‰ím zrakovû posti-
Ïen˘m. Sraz u ORNIS v 16.30 hod.
�24. 11. v 17 hodin • Po stopách Ernesta
T. Setona aneb R˘Ïovali jsme na Klondi-
ku. Promítání obrázkÛ kanadské pfiírody s vy-
právûním JoÏky Chytila o letním putování Kana-
dou v budovû ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ do 1. 11. •
Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou ❙ Ptá-
ci ❙ Vodní ptáci ❙ Stromy ❙ Bodlinka ❙ Zim-
ní (e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910
www.prerovmuzeum.cz

■ Městský dům

■ Přednášky pro veřejnost
od 15 do 16 hodin v zasedací místnosti budovy
fieditelství v nemocnici v Pfierovû, vstup zdarma

�18. 11. • Onemocnûní koneãníku, pfiedná-
‰í MUDr. Zdenûk Michl

■ Rodinka
Provozní doba v klubovnû 8–16 hod.

�pondûlí 10–11.30 hod • angliãtina pro
pokroãilé s hlídáním dûtí ❙ 15.30–18.30 •
cviãení, tvofiení, zpívání a divadlo pro vãel-
ky a ãmeláãky 4–6 let
�úter˘ 9–11 hod • herna pro kojence a bato-
lata ❙ 16–18 hod. • taneãní krouÏek, divad-
lo a hry pro dûti 6–10 let
�stfieda 9–11 hod. • cviãení na velk˘ch
míãích a první v˘tvarné krÛãky pro kojen-
ce a batola ❙ 16–18 hod. • herna pro batolata
s v˘tvarnou v˘chovou ❙ 18–19 hod. • spon-
tánní tanec nejen pro Ïeny
�ãtvrtek 9–11 hod. • herna pro kojence a ba-
tolata ❙ 16–17 hod. • angliãtina pro pfied‰ko-
láky ❙ 17–18 hod. • angliãtina pro ml. ‰koláky
�pátek 9–11 hod. • cviãení na velk˘ch mí-
ãích pro kojence ❙ 16–18 hod. • v˘tvarná díl-
na pro ‰koláky a rodiãe tématicky zamûfiená pod-
le roãních období a svátkÛ

www.rodinka.cz

Den dûtsk˘ 50m bazén 50m bazén plavání plavání spoleãná sauna sauna relaxace
bazén whirpool, masáÏní vana ãásteãn˘ pronájem imobilní dÛchodci z bazénu samostatn˘ vchod slender stoly

pondûlí zavfieno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 11.30–13.30 zavfieno spol. párová 15–21 13.30–20.30
úter˘ 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15 16–17 18–21 Ïeny 15–21 6
stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–15.30, 18–19 11.30–13.30 15–21 muÏi 13–21 13.30–20.30
ãtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.15–7.45, 14–16 18–21 Ïeny 15–21 13.30–20.30
pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 6.15–7.45, 14–18 15–17 15–21 muÏi 15–21 7.30–14.30
sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno
nedûle 10–18 10–18 10–12 10–12 10–18 spoleãná 10–18 zavfieno
Výjimky: 14. 11. dûtsk˘ a 50m bazén, whirpool, masáÏní vana 12–14, 16–18; spoleãná sauna z bazénu 16–18, sauna samostatn˘ vchod spoleãná 13–20; relaxace, slendr sto-

ly zavfieno • 17. 11. dûtsk˘ a 50m bazén, whirpool, masáÏní vana, spoleãná sauna z bazénu, sauna samostatn˘ vchod Ïeny 10–20; relaxace, slendr stoly zavfieno •
21. 11. dûtsk˘ a 50m bazén, whirpool, masáÏní vana, spoleãná sauna z bazénu, sauna samostatn˘ vchod spoleãná 13–20; relaxace, slendr stoly zavfieno 

■ Hrad Helfštýn
listopad so a ne 9–16 hodin, 

17. 11. státní svátek – otevfieno 9–16 hod.,
vstup zdarma

www.helfstyn.cz • tel. 581702030, 581797407

■ 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, cviãení pro rodiãe
�2. 11. 10 hod. • Ekodomácnost, beseda
�4. 11. 18 hod. • Kreativní veãer
�5. 11. 16.30 hod. • Trpaslíkova lucerniãka
�6. 11. 10 hod. • No‰ení miminek, beseda
�9. 11. 10 hod. • Jde to i bez plen!, beseda
�16. 11. 9.30 hod. • Kurz vázání ‰átkÛ
�20. 11. 10 h. • Zdravé pfiebalování, beseda

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�19. 11. • Historie hodináfiství. Beseda s Mgr.
R. Himmlerem. Pfiihlá‰ky na zájezd do Prahy.

■ Klub Dlažka
�12. 11. v 19.30 hod. • Nezmafii 
�16.–22. 11. • Hudboslovení
�19. 11. ve 20 hod. • Traband
�20. 11. ve 20 hod. • Václav Koubek, od
22 hod. Duo Juyos Komplet 
�21. 11. ve 20 hod. • Rabussa + hosté 
�Akce v rámci festivalu Hudboslovení:
❙ 17. 11. v 17 hod. • Ubongo – turnaj, veãer
stolních her ❙ 17. 11. v 18 hod. • Veãer ce-
stovatelÛ – Peru, Polsko... ❙ 19. 11. v 15. 30
hod. • ·achy ❙ 21. 11. v 9 hod. • Aktivity
❙ 21. 11. ve 12. 30 hod. • Hudební scrabble

www.dlazka.cz

Zdobení perníčků
Občanské sdružení Cukrle připravuje

pečení a zdobení vánočních perníčků
v sobotu 28. listopadu odpoledne ve 13
hodin na Cukrle (bývalé městské jesle
U Bečvy 1, Přerov). Přineste si s sebou per-
níčky na zdobení. Mgr. Kristina Glacová

Afrika – jiný svět
Městská knihovna v Přerově pořádá ve
středu 4. listopadu v 17 hodin besedu Vác-
lava a Lenky Špillarových pod názvem
Afrika – jiný svět. 
Na své cestě dlouhé přes 14 000 kilometrů
navštívili Jihoafrickou republiku, Namibii a Bots-
wanu. Beseda se uskuteční v budově Minis-
terstva zemědělství ve Wurmově ulici 2.
Vstupné dobrovolné. Návštěvníci budou mít
možnost zakoupit si zde také cestopisy Václa-
va a Lenky Špillarových.

Rok 2009 
mýma očima... 

V neděli 29. listopadu v 17 hodin se
uskuteční zajímavé setkání v příjem-
ném prostředí cafébar Basecamp v Ka-
inarově ulici (za Přerovankou). Přáním
pořadatele Aleše Procházky je netra-
diční ohlédnutí za končícím rokem. 

Mezi hosty pořadu bude osm Přerova-
nů, kteří si připraví osm fotografií, jež
budou po třiceti sekundách promítat
a současně komentovat. Témata vystu-
pujících budou neomezená, například
osobní zážitky, profesní i veřejná téma-
ta k roku 2009. 

Mezi hosty uvidíte například Pavla
Kadlíčka – hudebníka a cestovatele,
frontmanna multižánrové kapely D.U.B,
vášnivého cykloturisty; Jana Horkého –
studenta architektury a urbanismu, ce-
stovatele; Michala Petra – provozovate-
le cafébaru Basecamp; Aleše Procházku
– pořadatele sportovních akcí a provo-
zovatele cyklistické prodejny i další.

Vystoupí akustické duo Eva a Pavel ze
skupiny D.U.B.

Pozvánka

Pozvánka

�3. 11. v 19 hodin • Uvolnûte si, pro-
sím…, nové travesti show SCREAMERS
�4. 11. v 10 hodin • Petr Vá‰a se skupi-
nou Ty Syãáci, koncert pro ‰koly i pro vefiej-
nost Nebe poãká 2009

Koncert N. Urbánkové 4. 11. v 19.30 ho-
din je ze  zdravotních dÛvodÛ definitivnû
zru‰en. Zakoupené vstupenky mÛÏete vrá-
tit do konce listopadu v pfiedprodeji MD.

�7. 11. v 19.30 hodin • Michal Prokop
a skupina Framus Five, koncert v rámci po-
fiadu Nebe poãká 2009
�10. 11. v 8.30 a v 10 hodin • O perníko-
vé chaloupce, pohádka pro M· a I. stupeÀ Z·
�10. 11. v 19.30 hodin • Chvála bláznov-
ství, nûÏnû drsná komedie (divadlo Kalich).
Hrají: Vlad. Dlouh˘, Michal Dlouh˘ a dal‰í
�15. a 29. 11. 13.45–18 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce se Záhorskou kapelou
�17. 11. v 18 hodin • Koncert Kaprova
kvarteta (MFO) – Domovem ãeské hudby
�18. 11. v 19.30 hodin • Hana a Petr Ul-
rychovi se skupinou Javory, koncert
�23. 11. v 19.30 hodin • Lev v zimû, histo-
rické drama z anglick˘ch dûjin (divadlo RB). Hrají:
Radoslav Brzobohat˘, Hana Maciuchová a dal‰í
�24. 11. v 19.30 hodin • Stesk kaváren-
ského povaleãe Nebe poãká 2009. Hudeb-
nû-literární procházka v reÏii „‰umného“ Rado-
vana Lipuse, pfiedsálí Mûstského domu
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. listopadu

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Od 16. do 27. 11. můžete zde zhlédnout
díla dvou významných umělců – grafiku
od Toyen a dřevoryty Salvadora Dalího
z cyklu Božská komedie.
Salvador Dalí (1904–1989)
Extravagantní španělský malíř, který je
označován jako génius či šarlatán, patří
k nejznámějším umělcům 20. století. Byl
umělcem obrovského talentu a fantazie
s extrémními názory a jedinečným pohle-
dem na svět. Jako člen surrealistického
hnutí svou tvorbou prosazoval myšlenku
absurdity a roli nevědomí v umění. Jeho
díla, provokující otevřenou erotikou
a bláznivými nápady vyvolávají jak vlnu
nadšení, tak i ostrou kritiku. 
Spolupracoval také s režisérem Luisem
Buňuelem na filmech Andaluský pes či
Zlatý věk, které stále zůstávají milníky
v historii kinematografie.

Toyen – vlastním jménem Marie Černíno-
vá (1902–1980) studovala UMPRUM v Pra-
ze a od roku 1923 byla členkou Devětsilu.
Na počátku své tvorby vycházela z puris-
ticky modifikovaného kubismu, který v ro-
ce 1925 opustila. V tomto roce odešla
s J. Štýrským do Paříže a zde společně vy-
pracovali nový styl, který nazvali artificia-
lismus, jímž předjímají mnohé prvky po-
zdější lyrické abstrakce.
Obdobím imaginárních krajin se vývojová
dráha tohoto stylu u Toyen uzavírá a záro-
veň se připravuje přechod k surrealismu.
V druhé polovině 30. let dochází u Toyen
k další konkretizaci obrazové skutečnosti. 
V 60. letech se zvýšenou měrou věnuje ko-
láži, grafice a ilustracím knih svých surre-
alistických přátel, například Péreta, Dup-
raya a dalších. Toyen je význačnou před-

stavitelkou českého avantgardního umění.

Ve dnech 15. až 30. 11. zde vystavu-
jí malíři Vladimír a Ondřej Kočárovi.
Otec a syn mají již za sebou pět desítek
společných výstav. V loňském roce by-
ly obrazy k vidění v prostorách Parla-
mentu ČR v Praze či v soukromých ga-
leriích v Brně, Opavě, Olomouci či
Frýdku Místku .

Tvorba Vladimíra Kočára se zaměřu-
je na zátiší a kytice. Nejvíce se na jeho
plátnech objevují kytice prosté, luční,
s akcentem šípků či jeřabin. Syn Ond-
řej ztvárňuje poetické noční uličky, ale
jeho tvorba zahrnuje i portréty dívek
a snové krajiny. Celá kolekce olejoma-
leb je laděna do teplých uklidňujících
tónů, které diváka pohladí po duši
a navodí v něm atmosféru pohody. Vý-
stava je v dnešní uspěchané době oá-
zou klidu, kdy se člověk na chvíli za-
staví a ponoří se prostřednictvím ob-
razů do svého nitra.

Toyen

Salvador Dalí

Ondřej Kočár, noční pouť

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–4. 11. v 17.30 hod. a 1. 11. ve 20 hod.
• ULOVIT MILIARDÁ¤E (âR, komedie, premié-
ra). ReÏie: Tomá‰ Vorel. Hrají: Tomá‰ Matonoha,
Jifií Mádl, Ester Janeãková, Josef Carda.
�2. a 3. 11. ve 20 hod. • GAMER (USA, akã-
ní/thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Mark Nevel-
dine a Brian Tailor. Hrají: Gerald Butler, John Le-
guizamo, Alison Lohman.
�5.–11. 11. v 17.30 hod. a 5.–10. 11. ve 20
hod. • 2BOBULE (âR, komedie, premiéra). ReÏie:

Vlad Lanné. Hrají: Luká‰ Langmajer, Kry‰tof Hádek,
Lubomír Lipsk˘, Jifií Kramol, Jana ·vandová.
�12.–14. 11. v 17 hod. • ZATAÎENO, OBâAS
TRAKA¤E (USA, animovan˘, rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Christopher Miller, Phil Lord. V ães-
kém znûní: Petr Lnûniãka, Tereza Bebarová, Da-
vid ·tûpán.
�12.–15. 11. ve 20 hod. a 15.–18. 11.
v 17.30 hod. • NÁHRADNÍCI (USA, akãní, sci-
fi, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Jonathan Mos-
tow. Hrají: Bruce Willis, Radha Mitchell, James
Cromwell.
�16. a 17. 11. ve 20 hod. • ÎENY MÉHO
MUÎE (âR, SR, Maìarsko, krimi, drama). ReÏie:
Ivan Vojnár. Hrají: Zdena Studénková, Martin
Stropnick˘, Eva Bándor, Vladimír Dlouh˘.
�19.–22. 11. v 17.30 hod. • CHCE· Mù,
CHCI Tù (USA, romantická komedie, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Robert Luketic. Hrají: Katherine He-
igl, Gepard Butler, Eric Winter.
�19.–22. 11. ve 20 hod. • PROTEKTOR (âR,

milostné drama, premiéra). ReÏie: Marek Najbrt.
Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára Melí‰-
ková, Tomá‰ Macháãek.
�23. a 24. 11. v 17.30 hod. • STMÍVÁNÍ
(USA, romantick˘ horor, titulky). ReÏie: C. Hard-
wicke. Hrají: Kristen Steward, Robert Pattinson,
Taylor Lautner.
�23. a 24. 11. ve 20 hod. • BRAT¤I BLOO-
MOVI (USA, dobrodruÏná krimi komedie, titulky).
ReÏie: Rian Johnson. Hrají: Andrien Brody, Rachel
Weisz, Mark Ruffalo.
�26. 11.–2. 12. v 17.30 hod. • AË ÎIJÍ RY-
TÍ¤I (âR, stfiedovûká komedie, premiéra). ReÏie:

Karel Janák. Hrají: David Prachafi, Pavel KfiíÏ, Te-
reza Vofií‰ková, Matûj Hádek.
�26.–29. 11. ve 20 hod. • 2BOBULE (âR, ko-
medie). ReÏie: Vlad Lanné. Hrají: Luká‰ Langma-
jer, Kry‰tof Hádek, Lubomír Lipsk˘, Jifií Krampol.

�30. 11. a 1. 12. ve 20 hod. • JULIE A JU-
LIA (USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: No-
ra Ephron. Hrají: Meryl Streep, Amy Adams, Lin-
da Emond.

�4. 11. ve 20 hod. • MILO· FORMAN: CO Tù
NEZABIJE… (âR, dokument, premiéra).

Milo‰ Forman tentokrát jinak. Dokumentární vy-
právûní, ve kterém nechybí emoce… ReÏie: Mi-
loslav ·mídmajer. Hrají: Milo‰ Forman a jeho pfiá-
telé, spolupracovníci, herci a samozfiejmû rodina.
�2. 12. ve 20 hod. • ROZERVANÁ OBJETÍ
(·panûlsko, drama, thriller, titulky, premiéra). Pfií-
bûh ne‰Èastné lásky, Ïárlivosti a zrady… ReÏie:
Pedro Almodóvar. Hrají: Penélope Cruz, Lluis Ho-
mar, Tamar Novas.

�11. 11. ve 20 hod. • SIN NOMBRE (Mexiko,
USA, drama, titulky, premiéra). Îivot na mexicko-
americké hranici umí b˘t krut˘ a nabízí Ïivotní pfií-
bûhy, které by nikdo z nás nechtûl proÏít. ReÏie:
Cary Joji Fukunaga. Hrají: Paulina Gaitan, Edgar
Flores, Kristyan Ferrer.
�18. 11. ve 20 hod. • V HLAVÍ ROLI JÁ (Ir-

sko, komedie, titulky, premiéra). âerná komedie
tragick˘ch rozmûrÛ aneb Zubatá se nepfiezouvá.
ReÏie: Ian Fitzgibbon. Hrají: Dylan Moran, Mark
Doherty, Neil Jordan.

�25. 11. v 17.30 a ve 20.30 hod. • COCO
CHANEL (Francie, biografick˘, titulky). ReÏie: An-
ne Fontaine. Hrají: Andrey Tautou, Alessandro Ni-
vola, Marie Gillain.

�1. 11. v 16 hod. • PANE, K PRINCEZNÁM
SE NEâUCHÁ (âR, dûtské pásmo)
�8. 11. v 15.30 hod. • DOBA LEDOVÁ 3:
ÚSVIT DINOSAURÒ (USA, anim. komedie, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Carlos Saldanha, Mike Thur-
meier. âesk˘ dabing: Jifií Lábus, Zdenûk Mahdal,
Ota Jirák, Katefiina BroÏová.
�15. 11. v 15.30 hod. • ZATAÎENO, OBâAS
TRAKA¤E (USA, animovan˘, rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Christopher Miller, Phil Lord. V ães-
kém znûní: Petr Lnûniãka, Tereza Bebarová, Da-
vid ·tûpán.
�22. 11. v 15.30 hod. • VZHÒRU DO OBLAK
(USA, animovan˘, akãní, dobrodruÏn˘, komedie,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Pete Docter, Bob Peterson.
V ãeském znûní: Vladimír Brabec, Martin Suchar-
da, Jan Skopeãek.
�29. 11. v 15.30 hod. • HRDINOVÉ Z DARA-
NU (Holandsko, rodinn˘ film, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie: Lourens Blok. Hrají: Johann Harm-
se, Ketrice Mantisa, Caroline Goodall.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V listopadu budou zde vystavovat výtvarníci Jan Mičkal a Ladislav Žlotíř. Oba vý-
tvarníci s Minigalerií dlouhodobě spolupracují.
Jan Mičkal žije v Přerově, maluje již od svých dětských let. Zachycuje přírodu, zá-
tiší, portréty a bude vystavovat i zákoutí města Přerova. Používá techniky olej, kří-
da a úhel. Zkušenosti získával u významných přerovských a olomouckých malířů.
Ladislav Žlotíř žije v Olomouci. V jeho tvorbě převažuje krajinomalba. Jeho krajiny
jsou hodně prosvětlené sluncem. Nejraději má motivy z Beskyd, které jsou po celý ži-
vot jeho největší inspirací. Oba výtvarníci jsou členy výtvarné skupiny Olomoučtí.
Výstava obrazů potrvá do 30. listopadu.

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


