
Filmový dokument Šumný Přerov je již hotov a do
Městského domu jej přijedou představit sami jeho
tvůrci, režisér Radovan Lipus a architekt David Váv-
ra. V předpremiéře diváci uvidí nový díl ze známého
a oblíbeného cyklu Šumná města, který filmový štáb
točil v Přerově právě před rokem.

Tehdy mohli překvapení občané v ulicích Přerova za-
hlédnout známou postavu seriálu, “žasnoucího“ ar-
chitekta Davida Vávru, jak jezdí v obrovském kufru (viz
foto). Celkem se v dokumentu objeví asi patnáct ar-
chitektonicky zajímavých objektů, u některých jsou zá-
běry i jejich interiérů. Ve filmu si zahrály také přerov-
ské děti. Dokument neopomene ani významné arche-
ologické naleziště v Předmostí.

Po promítnutí filmu se diváci mohou těšit na jistě za-
jímavou besedu s oběma autory. Seriál Šumná města
se dočkal i knižní podoby a oba jeho tvůrci za něj zís-
kali v roce 2002 cenu časopisu Architekt. Šaf

S novinkami letošního závodu nás se-
známil Aleš Procházka, pořadatel závodu.

„Největším zpestřením je rozšíření zá-
vodu o soutěž terénních jednokolek na
trase dlouhé 19 kilometrů. Není to ná-

pad z mé hlavy, inspiraci nám poskytli
pořadatelé největšího rakouského MTB
maratonu Salzkammergut Trophy vloni
o prázdninách. Nestačil jsem se divit
umění jezdců na jednokolkách, kteří

sjížděli i velmi prudká klesání, která
spousta cyklistů scházela pěšky. Náš zá-
vod bude historicky prvním vytrvalost-
ním závodem jednokolek u nás.
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foto  Jan Němec – MTBS

Za pár dní odstartuje Šela maraton
Devátý ročník jednoho z největších maratonů horských kol 

v České republice klepe na dveře.

Závodníci se sjedou na start v sobotu 3. května

„Žasnoucí“ architekt David Vávra jezdící po městě během natáčení „šumného“ Přerova v kufru, květen 2007

ROZHOVOR 
S VYZNAMENANÝM

městy i PřerovMezi „šumnými“ městy i Přerov
Předpremiéra nového dílu televizního 
seriálu Šumná města se uskuteční
30. května v 19.30 hodin v Městském domě
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Výzva k podání žádostí

Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí

s rozšířenou působností
Magistrát města Přerova, odbor život-

ního prostředí, jako orgán státní památ-
kové péče, oznamuje termín příjmu žá-
dostí o poskytnutí finanční podpory
z dotačního programu „Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“, který vy-
hlásilo Ministerstvo kultury ČR počát-
kem února tohoto roku. 

Uzávěrka žádostí podaných na Ma-
gistrátu města Přerova, odboru život-
ního prostředí, je 30. 5. 2008, přičemž
finanční kvóta určená pro obecní úřad
obce s rozšířenou působností Přerov
v celkové výši 997 000 Kč bude využita
pouze v jednom kole. 

Finanční podpora je určena na za-

chování a obnovu nemovitých kultur-
ních památek ve správním obvodu ob-
ce s rozšířenou působností, které se na-
lézají mimo památkové rezervace a zó-
ny, nejsou národními kulturními pa-
mátkami a nejsou ve vlastnictví České
republiky. 

Podrobnější informace včetně for-
muláře žádosti naleznete na interne-
tových stránkách Ministerstva kultury
www.mkcr.cz (granty a dotace) nebo
na internetových stránkách statutár-
ního města Přerov www.mu-prerov.cz
(magistrát-formuláře-odbor ŽP).
V případě zájmu vám podrobnější in-
formace sdělí Miroslava Švástová, tel.
581 268 234.

Ve dnech 30. března až 1. dubna se sjelo do našeho města okolo dvou stovek
účastníků valného shromáždění sdružení tajemníků městských a obecních úřa-
dů České republiky. Na programu byly semináře věnované aktuální problema-
tice veřejné správy v naší republice. Na přednáškách se diskutovalo o proble-
matice kvality ve veřejné správě v praxi městských úřadů, námětem byla i moti-
vace úředníků veřejné správy. Stranou ale nezůstaly ani věcné návrhy některých
nových zákonů, například návrh nového zákona o úřednících, případně zákon
o inspekci práce. Ing. Jiří Bakalík, tajemník přerovského magistrátu

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka – autokros 3. a 4. 5.
II/436 Pfiedmostí–âekynû úplná uzavírka – motokros 11. 5.
II/434 Kozlovice ãásteãná uzavírka do 17. 7.
Dvofiákova (na konci zástavby) ãásteãná uzavírka – pfiekop do 17. 7.
Dvofiákova (kfiiÏovatka s VaÀkovou) ãásteãná uzavírka – pfiekopy do 30. 6.
Dvofiákova (kfiiÏovatka se Vsadskem) ãásteãná uzavírka do 30. 6.
Vsadsko (kfiiÏovatka s Dvofiákovou) úplná uzavírka do 30. 6.

INZERCE

Přerov hostil tajemníky z celé republiky

promenádní
koncerty

Michalov
KVùTEN 2008 • nedûle v 15 hodin

4. 5. Karel Caha Duo
11. 5. Moravská veselka
18. 5. Dechov˘ orchestr Haná 

MaÏoretky ZU· B. Kozánka
25. 5. Hezky ãesky

stfieda 30. dubna v 17 hodin
námûstí T. G. Masaryka – venkovní scéna

·ediváci • Synkopa a hosté
ãtvrtek 1. kvûtna v 15 hodin

Námûstí T. G. Masaryka – venkovní scéna

Hezky ãesky • Petr Muk Live

Pfierovské

veselení

OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 63.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
OSLAVA DNE OSVOBOZENÍ A VZPOMÍNKA
NA 63.V¯ROâÍ P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
2. kvûtna
10–11 hodin• PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám obûtí Pfierovského povstání 

v ulicích mûsta a na nádvofií KAZETO s.r.o., Husova ulice
12.30 hodin • Odjezd autobusu z námûstí T. G. Masaryka do Olomouce-LazcÛ
13.30 hodin • Pietní akt vûnovan˘ památce obûtí Pfierovského povstání

7. kvûtna
17 hodin • Pietní akt u Památníku osvoboditelÛ u kasáren v Îelatovské ulici

8. kvûtna
9.15 hodin • Pomník padl˘ch letcÛ, tfiída generála Janou‰ka
10.15 hodin • Pomník vojákÛ sovûtské armády, Îelatovská ulice
10.55 hodin • Mûstsk˘ hfibitov – Pomník obûtí Pfierovského povstání a 2. svûtové války

v mûstském 
parku



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

26. března
�Odvolali od 1. 4. 2008 člena Komise stra-
tegického plánování, pro podporu podni-
katelského prostředí a strukturálních fon-
dů EU – Mgr. Romana Michalčíka.
� Schválili výzvu k podání nabídky na
realizaci prací a služeb nutných k úplné-
mu dokončení stavby „Výstavba haly pro
separaci odpadu“. Hala bude stát v are-
álu Technických služeb města Přerova.
Předpokládaná cena činí 1,8 milionu Kč.
Je podána žádost o dotaci, přičemž spo-
luúčast města činí 20 procent z ceny.
� Schválili výzvu k podání nabídky na
realizaci prací a služeb nutných k úpl-
nému dokončení stavby „Zámek Přerov
– obnova nádvoří, průjezdu“. Letos se
bude v letních měsících rekonstruovat
průjezd a nádvoří. Částečně by měla být
zachována původní dlažba. Je pravdě-
podobné, že po dobu oprav se budou
konat svatby v budově matriky. Pro ná-
vštěvníky bude zámek přístupný.
� Schválili uzavření smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace
na stavební úpravy realizované v interi-
éru zimního stadionu v Přerově (úprava
ledové plochy, mantinelů, tribuny) se
společností BFB – studio, spol. s r.o., se
sídlem v Praze ve výši 583.100 Kč vč.
DPH s termínem do 31. 5. 2008.
� Schválili uzavření smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace
na stavební úpravy realizované v rámci
exteriéru zimního stadionu v Přerově
(technické zázemí) se stejnou společ-
ností v ceně 428.400 Kč vč. DPH s termí-
nem do 30. 6. 2008.
� Vzali na vědomí výsledky 5. ročníku
soutěže Fasáda roku. Více na str. 6.
� Schválili upřesnění rámcového pro-
gramu oslav roku 2008, včetně finanč-
ní spoluúčasti města.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace mezi Statutárním městem Přerov
a IMIT s.r.o. na částečnou úhradu nákla-
dů souvisejících s pořádáním veřejných
kulturních vystoupení a představení
v Městském domě pro obyvatele města
v průběhu roku 2008 v částce 3.980 tis. Kč.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotací a uzavření
smluv o poskytnutí dotací v oblasti:
Sport v celkové výši 1 817 000 Kč
Sociální v celkové výši 650 000 Kč
Kultura v celkové výši 325 000 Kč
Zdravotnictví v celkové výši 266 180 Kč
Volný čas v celkové výši 325 000 Kč
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí finanční podpory ve
výši 1.500.000 Kč a uzavření smlouvy
o poskytnutí této finanční podpory me-
zi Statutárním městem Přerov a subjek-
tem Vysoká škola logistiky o.p.s., na vy-
bavení vysoké školy (laboratoří, poslu-
cháren, knihovny, kanceláří a učeben)
movitými věcmi, počítači, softwarem,
výukovými materiály a programy a od-
hlučnění dvou učeben.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit poskytnutí dotace ve výši
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Vážení čtenáři,
jarní slunečné dny posledních několika
týdnů ukázaly nejen krásu probouzející
přírody, ale odhalily i to, co vnímavé
lidské oko nepotěší – především větrem
rozfoukané papíry či všudypřítomné
odhozené PET lahve. Stále máme pro-
blém vyhnout se na některých místech
„značkám“ našich čtyřnohých psích ka-
marádů. Ovšem dlužno podotknout, že
zde už nastává změna k lepšímu. 
Zaměstnanci technických služeb mají
zejména v těchto týdnech plné ruce
práce. Už třetím rokem město rozšířilo
přistavování úklidových kontejnerů
v jarním a podzimním období ze
dvou na tři měsíce, přesto jejich napl-
nění je většinou otázkou několika dní.
Lidé mají příležitost se zbavit nepo-
třebného harampádí hlavně v rámci
jarního úklidu. Díky tomu snad ubylo
i černých skládek, zejména v zelených
„plicích“ Přerovanů – Žebračce. 
A když už mluvíme o odpadu… Mož-
ná nevíte o tom, že zaujímáme na
žebříčku sestaveném podle množství
vytříděného odpadu na občana sluš-
nou pozici. V loňském roce jsme obsa-
dili při hodnocení měst Olomouckého
kraje, které mají více než čtyři tisíce
obyvatel, pěkné osmé místo. Věřím, že
na tom má zásluhu několik let vedená
cílená propagace. 
V této souvislosti se nemohu nezmínit
o připravované stavbě nové haly na
separaci odpadu. Hala bude stát
v areálu Technických služeb města
Přerova. Předpokládaná cena je
1,8 milionu korun. Podali jsme žádost
o dotaci, přičemž spoluúčast města či-
ní 20 procent z ceny.
Vždycky mě potěší každý důkaz toho,
že nám nejsou lhostejné projevy van-
dalismu. Vaše okamžité reakce jsou
důkazem. Jsou pro mě dokladem to-
ho, že lidé si stále více všímají prostře-
dí, ve kterém žijí a není jim lhostejné,
jak vypadá. Je patrné, že už se neuza-
vírají jen v ulitě svých bytů a za „své“
berou i veřejná prostranství.

foto Jan Čep

■ Ohlédnutí Marie Klesnilová 
je nejstarší Přerovankou

Už 101. narozeniny oslavila 5. dubna paní Marie Klesnilová z Kozlovic a stala se
tak nejstarší občankou Přerova a jeho místních částí. K úctyhodným narozeninám
jí popřál vedle řady dalších i primátor Přerova Jiří Lajtoch, náměstkyně primáto-
ra Šárka Krákorová Pajůrková a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Lud-
mila Tomaníková. 

Na snímku vpravo od oslavenkyně je primátor, vlevo sedí syn paní Klesnilové,
který, profesí lékař, pečuje o její zdraví.

■ Komise pro občanské záležitosti
� Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zá-

pisem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Pře-
rově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu.

� Obřady zlatých, diamantových a platinových svateb manželů, kteří oslaví 50, 60 ne-
bo 70 let společného života. Nabídka i pro manžele, kteří nebyli oddáni v Přerově. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.ve-
sela@mu-prerov.cz nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 5. května
ve 13 hodin

velký sál Městského domu

Na programu:

projednání připomínek 
ke zpracování návrhu územní-

ho plánu města Přerova

600.000 Kč a uzavření smlouvy o po-
skytnutí této dotace mezi Statutárním
městem Přerov a subjektem Tělocvičná
jednota Sokol Přerov, Brabansko 2, na
opravu fasády, výměnu oken a dveří
zadní části sokolovny.
� Schválili poskytnutí finančního přís-
pěvku na zajištění provozu veřejného
WC ve výši 10.000 Kč pro r. 2008.
� Schválili nezakoupení průmyslové
myčky do kuchyně pro provozovatele res-
taurace Michalov Miloslava Chlapečka.
� Schválili uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce obrazů a jejich
umístění ze dne 6. 4. 2007, uzavřené
mezi Muzeem Komenského v Přerově
jako půjčitelem a Statutárním městem
Přerovem jako vypůjčitelem, která byla
uzavřena na dobu určitou v trvání jed-
noho roku. Dodatkem se prodlužuje do-
ba výpůjčky, a to do dne 31. 12. 2008.
� Podali návrh zastupitelům města
schválit Program revitalizace městského
hřbitova v Přerově – části „starý hřbitov“. 
� Podali návrh zastupitelům města
schválit uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace na obnovu střechy objektu fary
Kratochvílova 6, Přerov mezi Statutár-
ním městem Přerovem a Římskokatolic-
kou farností Přerov, se sídlem Přerov,
Kratochvílova 6 ve výši 200.000 Kč. 

� Vzali na vědomí petici občanů města
Přerova k věci „Připomínka ke koncep-
tu územního plánu města Přerova – Ko-
munikační propojení ulic Osmek – Lip-
nická“ a uložili primátorovi odpovědět
občanům po projednání věci v Zastupi-
telstvu města Přerova.
� Schválili zahraniční pracovní cestu
Liboru Ambruzovi, Pavlu Rákosovi, Vác-
lavu Cigánkovi, Jiřímu Horákovi a Jaku-
bu Ševčíkovi, strážníkům Městské poli-
cie Přerov, kteří se ve dnech 30. dubna
až 4. května zúčastní výcviku záchraná-
řů na řece Soča ve Slovinsku.

■ Přerovské listy – internet
Kompletní vydání Přerovských listů na-
jdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Přerovské listy jsou zde umístěny ve for-
mátu PDF. Soubory lze otevřít přímo
nebo je můžete uložit do svého počíta-
če. Pro kontakt s redakcí Přerovských
listů můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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Vloni byla dokončena nová cyklos-
tezka a chodník v ulici Hranické a byl
upravený prostor ulice Prostějovské.
Letošní, už pátá, etapa bude zahrnovat

úpravy parkovacích ploch v ulici Pod
Skalkou, stavební úpravy se uskuteční
i v ulici Prostějovské a Milady Horáko-
vé. V plánu je i oprava chodníku v oko-
lí zdravotního střediska.

„Náklady na tyto práce činí 13 milionů
korun, z toho parkovací plochy Pod Skal-
kou přijdou na 8,8 milionů, prostorová
úprava ulice Milady Horákové s propo-
jením na ulici Prostějovskou 3,2 milionů
a oprava chodníku okolo zdravotního
střediska 800 tisíc korun. Financování je
zajištěno z vlastních zdrojů rozpočtu
města a s použitím státní dotace ze stát-
ního rozpočtu ve výši 4 milionů korun,“
informoval Ing. Zdeněk Dostál z odboru
rozvoje přerovského magistrátu. 

„Úprava parkovacích ploch v ulici Pod
Skalkou řeší rozšíření stávajících nevy-
hovujících odstavných ploch v této ulici
a dopravní propojení parkoviště s ulicí
Prostějovskou. Novým dispozičním
uspořádáním dojde k navýšení kapacity
parkoviště pro osobní vozidla na 142
parkovacích míst. Parkovací plochy bu-
dou lépe chráněny zvýšenými ostrůvky
a sníží se riziko kolize vozidel. Plánova-
ná úprava zároveň umožní zaokruhová-
ním hlavní plochy bezproblémový prů-
jezd podél všech parkovacích stání. Jed-
nosměrné propojení parkoviště s ulicí
Prostějovskou zaručí i opuštění parko-
viště bez nutnosti zpětného průjezdu
parkovištěm v ulici Pod Skalkou,“ vy-
světlil Zdeněk Dostál.

„Stavební úpravy v ulici Prostějovské
a Milady Horákové řeší úpravu ulice Mi-
lady Horákové s následným dopravním
propojením na ulici Prostějovskou. Stá-

vající hlavní parkoviště v ulici Milady
Horákové zůstane zachováno, ale pří-
jezdová komunikace k zásobovací ram-
pě bude odstraněna a nový příjezd bude

vyřešen vybudováním nové místní ob-
služné komunikace z ulice Prostějovské.
Délka nově navržené komunikace bude
téměř padesát metrů, šířka šest metrů.
Po její levé straně jsou navržena nová
kolmá parkovací stání pro 8 osobních
aut. V prostoru zásobovací rampy vznik-
nou rovněž parkovací stání, z nichž jed-
no místo je vyhrazeno pro tělesně posti-
žené,“ podrobně popsal Zdeněk Dostál. 

„V rámci opravy chodníků okolo zdra-
votního střediska proběhne vedle nut-
ných úprav podloží zejména výměna
obrusné vrstvy chodníků, která bude ce-
lá provedena z betonové zámkové dlaž-
by. Stávající chodníky mají povrch z li-
tého asfaltu, který je ve špatném tech-
nickém stavu – popraskaný, na několika
místech i propadlý, nebo naopak zvýše-
ný. Cílem je uvést chodník do řádného
technického stavu z hlediska kvality po-
vrchu, konstrukce i odvodnění,“ infor-
moval Dostál.

S realizací popsaných stavebních
úprav se započne už v červnu, práce by
měly být dokončeny nejpozději v září le-
tošního roku. Šaf

Regenerace sídliště
v Předmostí pokračuje

I v letošním roce bude město pokračovat v dalších stavebních
úpravách v lokalitě největšího přerovského sídliště v Předmostí.

Kromě vyřešení některých technicko
provozních problémů je nezbytné cel-
kově zkvalitnit prostředí stadionu a zlep-
šit viditelnost diváků z hlediště na led.
Několik otázek jsme položili primátoro-
vi města Ing. Jiřímu Lajtochovi.

�Co si můžeme představit za slovy zvý-
šení komfortu pro návštěvníka zimní-
ho stadionu?

Po zúžení ledové plochy, zrušení ne-
vhodně umístěné rolbovny a po změně
vedení některých technologií se podaří
přiblížit tribuny k ledové ploše, vybudo-
vat moderní „kotel“ k sezení. Kromě toho
budou za brankami v čele hřiště zachová-
ny i sektory na stání, doplní se plošina pro
handicapované fanoušky a požární úni-
kové schodiště. Po dokončení rekon-
strukce bude mít stadion kapacitu okolo
3.400 míst. Vyřešíme také dlouholetý pro-
blém přerovského stadionu, to znamená
sociální zařízení, včetně toalet pro posti-

žené. Opraví se šatny, zajistíme občer-
stvení pro návštěvníky zápasů i pro rodi-
če, kteří doprovázejí své děti na tréninky.
Počítá se s vybudováním dětského kout-
ku či možností prodeje suvenýrů a dresů.
Prostory stadionu bude možné využívat,
pochopitelně mimo sezonu, také ke ko-
nání výstav, festivalů a koncertů. 

Vstup do areálu zimního stadionu bu-
de osazen turnikety, nově řešeny budou
také přístupy do haly, můžeme se těšit
na tunely, jaké známe z moderních spor-
tovních zařízení. Ve venkovních prosto-
rách areálu bude umístěna nová rolbov-
na se sněžnou jámou a dílnami. Bude
zabezpečen i příjezd sanitky přímo k le-
dové ploše. Při konání výstav či kultur-
ních akcí bude možné do její blízkosti
zajet i jinými vozidly. 

�S jakými finančními náklady je třeba
počítat?

V současné době lze finanční náklady
této náročné rekonstrukce a přestavby
jen odhadovat na základě zpracované
studie. Předpokládáme, že celková část-
ka dosáhne výše 40 milionů korun. Má-
me přislíbenou dotaci z ministerstva
školství ve výši 20 milionů korun. Tu se
podařilo získat i díky iniciativě poslance
Mgr. Zdeňka Boháče. 

Se stavebními pracemi se započne na
podzim letošního roku. Ještě před zahá-
jením rekonstrukce dojde ke změně pro-
vozovatele. Právě v těchto dnech se při-
pravuje převod zimního stadionu do
správy akciové společnosti Teplo Přerov,
která plánuje další inovace v oblasti
technologií a provozního zázemí. red.

Ministr vnitra České republiky Ivan Langer a poslanec PS PČR Zdeněk Boháč předali 14. dubna
primátorovi města Jiřímu Lajtochovi symbolický šek v hodnotě 20 milionů korun. Finanční pro-
středky budou použity na opravu přerovského zimního stadionu.

V loňském roce město začalo s přípravou projektové dokumentace
na rekonstrukci zimního stadionu, který svým návštěvníkům –
bruslařům, hokejistům i sportovním fanouškům slouží již od počát-
ku 70. let. Po takové době si jistě zaslouží modernizaci.

Nová úprava stávajícího parkoviště
před panelovými domy v ulici Pod Skalkou
1–9 zvýší počet parkovacích míst.

foto Ing. Zdeněk Dostál

Další parkovací místa vzniknou v prosto-
ru zásobovací rampy v ulici Milady Horákové.

foto Ing. Zdeněk Dostál

Výzva

Cena města Přerova 2008
Už pouhý měsíc máte ještě příležitost navrhnout občany, kterým radní udělí Ce-
nu města Přerova Medaili J. A. Komenského. Vyznamenání dostávají významné
osobnosti Přerova, jež přispěly k popularizaci a propagaci města v oblasti vědy,
kultury, sportu či dalších oblastí. 
Návrhy zasílejte do 31. května na adresu Magistrát města Přerov, kancelář pri-
mátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov nebo na mailovou adresu kp@mu-prerov.cz.

Dvě otázky pro… Ing. Jiřího Lajtocha, 

primátora města, k plánované modernizaci zimního stadionu
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Otevření domova pro seniory se blíží

Celkem 64 obyvatel v domově bude
bydlet ve dvoulůžkových pokojích a 17
obyvatel v jednolůžkových pokojích.
Pokoje budou vybaveny standardním
nábytkem, všechny budou mít samo-
statné sociální zařízení se sprchou,
umyvadlem a WC.

„V současnosti evidujeme více než tři
stovky žádostí o umístění. K datu otev-
ření domova předpokládáme další ná-
růst žadatelů. O poskytnutí sociální služ-
by uzavře obyvatel nejpozději v den ná-
stupu smlouvu. Její přílohou bude do-
tazník potřeb uživatele, v němž budou-
cí obyvatel domova sdělí, co očekává od
služby ze strany poskytovatele, jaké jsou
jeho osobní cíle a představy. Tyto údaje
budou podkladem pro vypracování in-
dividuálního plánu péče, který bude vy-
cházet z potřeb a přání samotných bu-
doucích klientů zařízení,“ vysvětlila
PhDr. Marta Vanišová, ředitelka Sociál-
ních služeb města Přerova. 

Domov není určen osobám, jejichž
zdravotní stav vyžaduje poskytnutí
ústavní péče ve zdravotnickém zaříze-
ní či s akutní infekční nemocí a rovněž
ne těm, jejichž chování by z důvodu du-
ševní poruchy závažným způsobem na-
rušovalo kolektivní soužití v domově.

Protože pracovnice sociálních služeb
jsou denně zahrnovány četnými dota-
zy, opět přinášíme odpovědi na nej-
častější z nich:
�Budu moci zůstat v péči stávajícího
praktického lékaře? Ano, pokud obyva-
tel bude schopen zajistit si sám nebo za
pomoci příbuzných poskytování zdra-
votní péče v sídle jeho ordinace. Jinak
můžete přejít do péče praktického léka-
ře, který bude zajišťovat zdravotní péči
obyvatelům přímo v domově. 
�Bude v domově zajišťována rehabili-
tační péče? Domov bude kromě ošetřo-
vatelské péče poskytovat i rehabilitační
péči pod odborným vedením fyziotera-
peuta, a to na základě doporučení léka-
ře nebo za vlastní úhradu.
�Budu moci zůstat klientem stávající
zdravotní pojišťovny? Ano.

�Co bude hrazeno obyvateli v domově
z přiznaného příspěvku na péči? Přís-
pěvek na péči se nezapočítává do příjmů
obyvatele, je úhradou domovu za pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, za pomoc při osobní hygieně,
zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím, sociálně terapeutické
a aktivizační činnosti a pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Nelze
z něj hradit například nákup léků, ani je-
jich doplatků, poplatků ve zdravotnic-
kém zařízení nebo poplatků za recept. 
�Které věci si senioři mohou vzít s se-
bou do domova? Vzhledem ke komplet-
nímu vybavení pokojů nábytkem to bu-
dou věci, které vybavení pokoje doplní.
To znamená ty, na které jsou z domova
zvyklí, a které jim zpříjemní pobyt, na-
příklad rádio, televizor, obrázky, knihy
či lůžkoviny.
�Bude v domově kadeřnictví a pedikú-
ra? Ano, obě tyto služby budou zajištěny
docházením odborníků do domova.
�Kdy mě budou moci navštěvovat pří-
buzní? Návštěvy budou moci obyvatelé
přijímat přes den kdykoliv, v době noč-
ního klidu jen se souhlasem sester. Ve
dvoulůžkových pokojích mohou být ná-
vštěvy přijímány jen pokud tím nebudou
rušeni spolubydlící.
�Budou si senioři moci přímo v do-
mově něco nakoupit? Ano, v domově ve

vstupní hale bude bufet s posezením.
Prodávaný sortiment bude přizpůsoben
zájmu obyvatel domova.

Stavba domova bude dokončena k 31.
květnu 2008. Do měsíce proběhne ko-
laudace, po které bude budova předána
odboru majetku města. Koncem června
by měly být dokončeny sadové úpravy.
Během prázdnin objekt přejde do sprá-
vy Sociálních služeb města Přerova.

Slavnostní otevření je naplánované
na 1. září a poté už se budou moci stě-
hovat první obyvatelé domova. Plný
provoz bude zahájený s nástupem mě-
síce října. Šaf

Upozornění 

pro rodiče dětí 
s astmatem, ekzémem

a psoriázou
Český červený kříž – oblastní spolek

v Přerově připravuje ve dnech od 4. do
20. července zahraniční rekondiční po-
byt pro zdravotně oslabené dětí s diag-
nozou astma, ekzém a psoriáza. Místem
pobytu je Řecko, Neos Marmaras

Přihlášky a bližší informace na ČČK
Přerov, U Bečvy 1, telefon 581 204 828,
e-mail: prerov@cervenykriz.eu.

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�5. 5. • Jak se vyhnout jarní únavû (bylinky
a volnû prodejná léãiva) – Mgr. BoÏena Malinová
�12. 5. • ¤ím papeÏsk˘ – Mgr. ZdeÀka Mol-
linová
�19. 5. • Krevní tlak a potíÏe s ním – Olga
Îupková (zdravotní sestra)
�26. 5. • Stravování v prÛbûhu staletí –
Mgr. Lubor MaloÀ

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�1. a 8. 5. • Státní svátek – klub uzavfien
�15. 5. • Kamínkov˘ pfiívû‰ek (barevn˘ ka-
mínek si pfiineste s sebou)
�22. 5. • Drátkování
�29. 5. • Window color – mot˘l

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

úter˘ od 18 do 19 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

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

Kavárna pro seniory
�14. 5. v 16 hod. • ·v˘carsko a jiné –

Ing. Milo‰ Coufal

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

�1. 5. • Vítání ptaãího zpûvu, Olomouc.
Sraz v 8 hod. na ÎiÏkovû námûstí pfied budovou
Pedagogic. fakulty. Procházka olomouck˘mi par-
ky. E-mail: j.kolecek@email.cz, tel.: 605 552 978.
�3. 5. • Vítání ptaãího zpûvu, Hranice. Sraz
v 7.15 hod pfied Stfiední lesnickou ‰kolou (u nád-
raÏí Hranice-Mûsto). Náv‰tûva PR Velká Koby-
lanka, NPR HÛrka, Hranické propasti a lázní Te-
plice. E-mail: j.kolecek@email.cz nebo jiri.leh-
ky@nature.cz, tel.: 605 552 978.
�4. 5. • Vítání ptaãího zpûvu, RoÏnov pod
Radho‰tûm. Sraz v 8 hod. u Buãiského mostu
pod Hradiskem. Dále po trase nauãné stezky Hra-
disko, na Vápenku a zpût do RoÏnova kolem Beã-
vy. E-mail: j.kolecek@email.cz, tel.: 605 552 978.
�10. 5. • Bobfii a ptáci Plan˘ch Louãek.
Sraz v 10 hod. na parkovi‰ti u jezera Podûbrady.
Inf. Karel Poprach (mob.: 605 166 166; e-mail:
karel.poprach@tiscali.cz).
�11. 5. • Vítání ptaãího zpûvu. Sraz úãast-
níkÛ v 6 hod. v ORNISu, Pfierov. Vede J. Chytil
(581 219 910, e-mail: chytil@prerovmuzeum.cz)
�18. 5. • Exkurze do mokfiadu Ba‰Àov. Sraz
je u vlakového nádraÏí v Tlumaãovû. Trasa vede
pfies silniãní most nad Moravou a okolo fotbalo-
vého hfii‰tû aÏ k mokfiadu. Vede Pavel ·álek (606
541 859, e-mail: pavelkalous@seznam.cz).

■ Moravský ornitologický
spolek

V průběhu druhého pololetí letošního roku dojde k otevření nové-
ho domova pro seniory v Přerově. Toto zařízení bude mít kapacitu
81 míst, z toho v domově pro seniory budou mít klienti k dispozici
61 míst a v domově se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimero-
vou demencí a ostatními typy demencí 20 míst.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2008
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã
jin˘ rozmûr – 1 cm2 15 Kã 19 Kã 27 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ,
distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzerci mohou
získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-mail: stu-
dio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Distribuci
Přerovských listů

zajišťuje Česká pošta s.p. S nesrov-
nalostmi v doručování se proto obra-
cejte přímo na vedoucí oddělení Da-
nuši Pelikánovou, telefon 581 278 203.
Do vyčerpání zásob je časopis k dispo-
zici v Městském informačním centru
(velká pasáž v Kratochvílově ulici).

Pohled do interiéru pokoje fo
to

 D
an

uš
e 

Fr
íd
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1785/19, zejména kvalitní provedení sta-
vebních prací, snahu zachovat či rekon-
struovat původní architektonické prvky,
především dřevěný balkon. Rovněž zvo-
lené příjemné barevné řešení je v soula-
du s typem provedení fasády domu,“ vy-
světlila rozhodnutí porotců Krčmová.

„Na vítězných objektech v kategorii
panelový dům v ulici U tenisu 7 a pane-

lový dům v ulici Hranické 7, 9 v Přero-
vě II-Předmostí porotci ocenili výrazný
architektonický vklad, například jednot-
né zasklení lodžií, a příjemné, barevně
sladěné, provedení fasády domu,“ infor-
movala Olga Krčmová. Šaf
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„Soutěžní podmínky splnilo 33 přihlá-
šených soutěžních děl, což je o tři více
než v loňském roce. V kategorii rekon-
strukce soutěžilo 7 objektů, v kategorii
panelový dům 26. Do kategorie novo-
stavba jsme nedostali žádnou přihlášku.
V březnu dvakrát zasedla soutěžní po-
rota, její členové se podrobně seznámi-
li s přihlášenými díly. Samozřejmě si po-
rotci prohlédli fasády navržené do sou-
těže i v reálu. Podobně jako loni se roz-
hodli udělit vedle tří hlavních cen i ně-
kolik čestných uznání,“ sdělila Ing. Olga
Krčmová, městská architektka.

Vítězové si odnesou cenu ve výši 50 ti-
síc korun. Vzhledem k tomu, že v kate-
gorii novostavba nebylo uděleno oceně-
ní a v kategorii panelový dům byly vel-
mi vyrovnané výsledky, byla v kategorii
panelový dům udělena dvě první místa.

„Členové soutěžní poroty ocenili na ví-
tězné fasádě v kategorii rekonstrukce,
kterou je rodinný dům v Dvořákově ulici

Také vás upoutaly fasády těchto domů?

INZERCE

Pronájem 
rodinného 
domu 
včetně pozemku, příjezdové komu-
nikace a přípojek inženýrských sítí

Újezdec 
u Přerova

cena dohodou
zastavěná plocha

88,5 m2

podlahová plocha

117,5 m2

pronájem od

7/2008

006 9

000 2

7 500 3 725

4 000 3 500 3 725

005 6

PŮDORYS  PŘÍZEMÍ

ak
Ł a

r p

7 500

006 7

PŮDORYS PODKROVÍ

LOŽNICE
10,5 m2

 KOUPELNA
WC

7.5 m2CHODBA
5 m2

POKOJ
11 m2

OBÝVACÍ POKOJ
32,5 m2

KUCHYŇ
8 m2

PŘEDSÍŇ
9,5 m2

GARÁŽ
21 m2

WC
1,5 m2

POKOJ
11 m2

Informace:
KTJ Holding s.r.o.
Rostislav Jegla – 608 720 010 • e-mail: ktj@ktj.cz

První místo v kategorii rekonstrukce – Vila Věra, ulice Dvořákova 1785/19, Přerov.
foto Jan Čep

První místo v kategorii panelový dům – ulice Hranická 7, 9, Přerov-Předmostí.
foto Jan Čep

První místo v kategorii panelový dům – ulice U tenisu 7, Přerov.
foto Jan Čep

Výsledky soutěže

Kategorie rekonstrukce

1. místo

Rodinn˘ dÛm – vila „Vûra“, Dvofiákova
1785/19, Pfierov

âestné uznání

DruÏstevní dÛm, Optiky 13, 15, 17, Pfierov

Bytov˘ dÛm, 
nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e 2003/14

Kategorie panelov˘ dÛm

1. místo

Panelov˘ dÛm, U tenisu 7, Pfierov

Panelov˘ dÛm, Hranická 7, 9,
Pfierov II-Pfiedmostí

âestné uznání

Panelov˘ dÛm, U Tenisu 17, 19, Pfierov

Panelov˘ dÛm, U Tenisu 25, 27, 29, Pfierov

Panelov˘ dÛm, Bajákova 6, 8, 10, Pfierov

Panelov˘ dÛm, U Îebraãky 10, 12, 14, 16,
Pfierov

Panelov˘ dÛm, Pod Skalkou 26, 28,
Pfierov II-Pfiedmostí

Porota určila vítěze soutěže
Již 5. ročník soutěže Fasáda roku vyhlásilo koncem roku
2007 vedení našeho města. Soutěž stejně jako v loňském
roce probíhala ve třech kategoriích, a to fasáda rekon-
strukce, fasáda panelového domu a fasáda novostavby.
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Hlavně hudba mě udržuje při 
duševním a snad i fyzickém zdraví

Od roku 1969 hraje v orchestru Acade-
mic Jazz Band, pro tuto kapelu vytváří
aranžmá a zastává funkci předsedy Kul-
turního spolku Academic. Oceněn byl za
propagaci města v oblasti kultury.

�Pane doktore, je známo, že nejen
vy sám jste tělem i duší Přerovanem,
ale také rod Sekerů patří mezi nej-
starší přerovské rody. Určitě víte
o tom něco bližšího.

Náš rod sídlil po tři sta let v ulici Koz-
lovské, číslo domu 5. Tento dům byl
v sedmdesátých letech minulého století
zbořen při výstavbě nového sídliště. Po
meči jsme byli rodem řezníků a předtím
to byli sekerníci. Tak byli dříve nazýváni
řemeslníci, kteří se věnovali stavbě
mlýnských kol a podobných zařízení.
Můj děda Karel Sekera se po úmrtí své
první ženy oženil s mojí babičkou Fran-
tiškou, která byla rozená Adolfová, a s ní
přišla do mého rodu severská krev. Rod
Adolfů je totiž švédského původu
a v Přerově zůstal po třicetileté válce. Tak
jsem to slýchával od své babičky.

�Řada lidí na Přerovsku vás zná jako
veterinárního lékaře, ale ještě dřív než
svému povolání jste se začal věnovat
hudbě. Co vás k ní přivedlo ?

Otec nám dětem koupil pianino Petrof
a postupně moje tři sestry a já jsme se
učili na tento nástroj hrát. Nejblíže měla
k dráze profesionálního hudebníka má
nejstarší sestra, která mohla studovat na
konzervatoři hru na kontrabas. Já jsem
asi od čtvrté třídy chodil dva roky na ho-
diny klavíru k profesoru Machálkovi
v ulici Malá Dlážka. V té době hudba zce-
la u mě prohrávala se světem klukov-

ských her. Teprve v období puberty jsem
s nástupem éry rock?n?rollu začal zkou-
mat, zda to nejde hrát na klavír a mlátil
jsem do piána ze všech sil. Moje nej-
mladší sestra v té době stále chodila do
klavíru, hrála Chopina a zřejmě usoudi-
la, že moje hra vyžaduje polidštění. A tak
od třinácti let jsem se začal znovu učit
hrát na klavír a mojí učitelkou byla paní
profesorka Lančíková v Máchově ulici č.
5, kde máme nyní zkušebnu. V té době
jsem cvičil hru na klavír čtyři hodiny den-
ně a tato moje výuka pokračovala až do
ukončení studia na gymnáziu v Přerově.
Pak již následovalo využití nabytých do-
vedností v různých hudebních soubo-
rech a získávání zkušeností nových.

�Hudba vás přitahovala, ale povolání
jste si zvolil od hudby dosti vzdálené.
Co bylo motivem vašeho rozhodnutí?

Po maturitě jsem původně chtěl stu-
dovat na vysoké škole přírodovědný
obor matematiku nebo chemii. K tomu-
to studiu jsem však nedostal doporuče-
ní od uličního výboru z důvodu živno-
stenskému původu svého otce. Rok jsem
proto pracoval jako pomocný veterinár-
ní technik na Okresním veterinárním za-
řízení v Přerově a tehdejší ředitel doktor
Šamánek mi po roce tak zvané převý-
chovy umožnil přijetí ke studiu na vete-
rinární fakultě Vysoké školy zemědělské
v Brně.

�Ani zde vás však zájem o hudbu ne-
opustil. Jak to bylo s vaším hraním
v Brně?

Studoval jsem a hrál s různými kapela-
mi, a tak situace směřovala ke krizi. Byl
jsem předvolán na děkanát a dostalo se

mi této volby: „Pane Sekera, buďto bu-
dete hrát, nebo chodit do školy!“ Vybral
jsem si to druhé a po zbytek studia jsem
držel hudební půst. Mimo hraní doma.

�Po studiích jste se stal veterinářem
a hudebníkem. Jak to jde dohromady ?

Po návratu z vojny v roce 1969 jsem na-
stoupil opět u Okresního veterinárního
zařízení v Přerově jako veterinární lékař
na jatkách a u klavíru v Academicu Jazz
Band jsem zasedl na místo Bohumila
Škody. Od té doby jsem vystřídal více ve-
terinárních funkcí, ale v Academicu hra-
ji pořád jen na klavír. Myslím si, že vete-
rinář a hudebník, to jde celkem dohro-
mady. Několik kolegů je na tom stejně.

�Academic není vaší v pořadí první
kapelou. Se kterou hudební skupinou
jste začínal?

Na základní školu jsem chodil s Vladi-
mírem Škodou, synem známého pře-
rovského hudebníka. S ním a jeho bra-
trem Reném jsme vytvořili menší hu-
dební skupinu. Pamatuji se i na veřejné
vystoupení v učňovském internátu Me-
opty s touto skupinou. Pak jsem byl an-
gažován jako klavírista do souboru
vzniklého při Přerovských strojírnách,
který měl pracovní název Bambino.
Charakteristikou tohoto souboru bylo,
že mimo mě byli všichni jeho členové
z Předmostí a neuměli noty. Ale byla to
dobrá zkušenost. Hráli jsme na akcích
ROH a dokonce i na Šibřinkách Po ná-
stupu na vysokou školu jsem hrával
s různými studentskými kapelami. Jed-
nu jsem vedl ke studentskému nastudo-
vání hry Limonádový Joe a při vystupo-
vání skupiny poezie. Poté přišlo již zmí-

S Přerovem je spjat celý život držitele Ceny města Přerova – Medaile J. A. Ko-
menského, MVDr., Karla Sekery, CSc. Zde se narodil, téměř čtyřicet let repre-
zentuje naše město jako hudebník na koncertech doma i v zahraničí a stále ješ-
tě ve svých čtyřiašedesáti letech pracuje.

Rozhovor s MVDr. Karlem Sekerou, CSc., držitelem 
Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského, 

něné upozornění z děkanátu a s další
studentskou muzikou byl konec. Po pro-
moci jsem na chvíli přijal pozvání Pavla
Nováka do skupiny VOX a zde jsem vy-
držel do nástupu na vojenskou službu.
Po vojně jsem uspěl jako adept u klavíru
Academicu. V počátcích své hudební ka-
riéry jsem s Jirkou Lakomým hrával také
kavárenskou muziku v Bečvě a šestitý-
denní záskok v hotelu Grand. Šest týdnů
je značná doba a mě přivedla k rozhod-
nutí, že v baru již hrát nikdy nebudu. Od
té doby jsem již orchestru Academic Jazz
Band zcela věren. 

�Hraní v baru vás zklamalo, ale vese-
lého jste zažil při muzice jistě víc. Mů-
žete vzpomenout nějakou muzikant-
skou historku?

Veselých příhod zažije každý muzikant
hodně. Z mé paměti uvedu pouze jednu.
Při natáčení desky Československý ama-
térský tradiční jazz, jsme se v Praze uby-
tovali v hotelu Olympic. Mezi členy sou-
boru se rozšířila mylná informace, že
snídaně je v ceně hotelu. Toho využil Ka-
rel Slatínský, který si mimo standardní
snídani navíc poručil i palačinky za 75
korun. Milan Bártl, který přišel na sní-
dani pozdě, si objednal párek. Nestačil
jej sníst, a tak párek za 50 korun mu za-
balili. V té době by bylo na Václavském
náměstí za tuto cenu párků asi deset..
Během natáčení nám pro odlehčení si-
tuace režisér reprodukoval skladbu s te-
matikou zažívání „The Constipation
Blues“ česky Blues o zácpě.

�Cenu města Přerova jste obdržel ja-
ko hudebník a také za svoji činnost ve
funkci předsedy kulturního spolku
Academic. Co je náplní této funkce?

Ve skutečnosti má naše kapela šéfy tři.
V prvé řadě je to kapelník Herbert No-
votný, uměleckým vedoucím je Ing. Ota-
kar Smejkal a já jsem předsedou Kultur-
ního spolku Academic, který vznikl jako
občanské sdružení v roce 1994. Cílem
spolku je rozšiřovat jazzové povědomí,
a to v souladu se zákonem o sdružování
občanů a potažmo se stanovami regist-
rovanými ministerstvem vnitra. Nave-
nek zastupuji kulturní spolek, podepisuji
smlouvy a mám kontakt se správními
orgány. Na rozdíl od hraní není to čin-
nost vůbec zábavná, je to daň za mož-
nost hrát. Neboťˇ hlavně hudba mě udr-
žuje při duševním a snad i fyzickém
zdraví. Miroslav Rozkošný
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Kromě očekávané výstavby infor-
mačního centra v místech začínající
naučné stezky Předmostím až do pra-
věku se zabývá město myšlenkou vzni-
ku tématicky zaměřeného prostoru,
který poskytne hravou formou nejen
znalosti z dávné historie, ale nabídne
i možnost odpočinku a odpovídajícího
aktivního zázemí. 

S touto představou loni v prosinci za-
hájilo město veřejné projednávání zá-
kladních podmínek pro zadání studie
budoucího víceúčelového zařízení Ma-
mutov (jedná se o pracovní název)
v Předmostí. Podrobné závěry prvního
setkání partnerů projektu s občany, kte-
ré se konalo 12. prosince 2007, byly pub-
likovány na internetových stránkách
města. Zároveň byla veřejnost prostřed-
nictvím Přerovských listů, Nového Pře-
rovska a Kabelové televize vyzvána k za-
sílání vlastních nápadů a připomínek
k dosavadním výsledkům. Shromáždě-
né podněty byly projednány na druhém
veřejném setkání 13. března 2008. Zde
byly diskutovány i některé sporné názo-

ry a dohodnuty klíčové body vize bu-
doucího areálu. Vize, která je východis-
kem pro veškeré další práce spojené
s přípravou a realizací projektu, byla po-
té formulována takto:
Mamutov je turisticky atraktivní více-
účelové zařízení rozkládající se v oko-
lí archeologické lokality Hradisko
v Předmostí. Originálním způsobem
návštěvníkům všech věkových katego-
rií celoročně umožňuje poznání míst-
ní historie (zejména období lovců ma-
mutů), sportovní vyžití i pasivní odpo-
činek. Místním obyvatelům slouží ja-
ko netradiční městský park.
Zhruba šestihektarový areál v maxi-
mální míře využívá původní terén a po-
rosty, citlivě doplněné přírodě blízký-
mi parkovými úpravami. Provedení
veškerých stavebních objektů a doplň-
ků, mezi kterými nechybí modely pra-
věkých zvířat v životní velikosti, pre-
historické obydlí, rozhledna, objekt pro
výukové programy a zájmovou činnost,
sportoviště pro malé i velké či zábavní
atrakce pro celou rodinu, navozuje ilu-

zi původní krajiny a připomíná způsob
života pravěkého člověka.
Vstup do oploceného areálu je zdar-
ma, pouze vybrané služby jsou zde po-
skytovány za úplatu. K dispozici je hy-
gienické zařízení a občerstvení. V těs-
né blízkosti je dostatek parkovacích
míst pro osobní automobily i autobu-
sy. V nočních hodinách je areál uza-
vřen a střežen. Komplexní údržbu
a provoz areálu zajišťuje správce Pa-
mátníku lovců mamutů a infocentra.
Zaměstnanec správcovské organizace
je v areálu denně přítomen.

Informace o dosavadním průběhu
projednávání záměru naleznete na in-
ternetových stránkách města. Předpo-
kládá se, že první konkrétní návrhy, jak
bude areál vypadat, budou předloženy
k další veřejné diskusi na podzim letoš-
ního roku. 

Za pracovní skupinu Rady města Přerova
pro koordinaci projektu Předmostím 

až do pravěku náměstkyně primátora 
Elena Grambličková a vedoucí odboru 

životního prostředí Pavel Juliš

Vize areálu Mamutov v Předmostí
Výstavba Památníku lovců mamutů zdaleka není poslední fází, která připomíná 

celosvětový význam lokality Předmostí.

Slavnostní odhalení tohoto výtvarného
díla se uskutečnilo u příležitosti Dne Ze-
mě, 22. dubna. Akci významně podpořila
PSS Přerovská stavební a.s., která zdarma
poskytla lešení a další technickou pomoc.

Děkujeme všem, kteří se na vytvoření
tohoto díla, často za velmi nepříznivých
povětrnostních podmínek, podíleli.

Napadá vás vhodný název pro toto dí-
lo? Pokud ano, zašlete jej do konce mě-
síce května na adresu Magistrát města
Přerova, odbor životního prostředí,
Bratrská 34, Přerov, nebo e-mailem na
adresu zp@mu-prerov.cz. Připojte svo-
je jméno, příjmení, věk a adresu. Vítěz-
ný návrh bude odměněn věcnou cenou.

Ukliďme
svět!

Ukliďme svět! (Clean up the World!)
je mezinárodní kampaň, v jejímž rám-
ci organizují skupiny dobrovolníků na
celém světě úklid svého okolí, parků,
cest, břehů řek a potoků, chráněných
území, likvidaci černých skládek, apod.
Smyslem akce však není pouze uklízet,
ale přimět lidi k zájmu o stav životního
prostředí, ve společné věci zaangažovat
různé zájmové skupiny lidí, školy, fir-
my, státní správu i jednotlivce a přimět
je k aktivnímu postoji.

V letošním roce proběhne její již
16. ročník. Úklid dobrovolníci provádě-
jí v jarním období i na podzim. Každo-
ročně se do akce zapojí asi 35 miliónů
dobrovolníků z více než 100 zemí. Koor-
dinátorem pro Českou republiku je Čes-
ký svaz ochránců přírody.

Letošní první jarní úklidová akce
v Přerově proběhla v sobotu 5. dubna.
Celkem 63 dobrovolníků z řad geoca-
cherů (vysvětlení následuje níže, pozn.
red.) přiložilo ruce k dílu a důkladně vy-
čistilo trasu naučné stezky Předmostím
až do pravěku a přírodní prostranství
v okolí sochy Mamuta naproti areálu
Přerovské rokle. Odbor životního pro-
středí přerovského magistrátu zajistil
prostřednictvím Technických služeb při-
stavění kontejneru na odpad, Český svaz
ochránců přírody pytle a vše ostatní již
obstarali za podpory příznivého počasí
nadšenci, kterým není lhostejný stav ži-
votního prostředí, ve kterém žijeme.

Je vám neznámý pojem geocacherové?
Přeloženo do českého jazyka jsou to lidé
hrající celosvětovou hru založenou na
hledání ukrytých „pokladů“ pomocí na-
vigačního systému GPS. Úklidové akce
jsou jistým druhem setkání těchto lidí za
účelem úklidu nějaké pěkné lokality.

Odbor životního prostředí vyslovuje
uznání a poděkování celému kolektivu
geocacherů pod vedením Alžběty Brych-
tové za odvedený výkon. 

RNDr. Yvona Machalová, 
odbor životního prostředí MMPr

Řezbami vyzdobený dub byl slavnostně odhalen na Den Země. foto Jan Čep

Reliéfy ptá-
ků, květin 
či hub zdobí
kmen starého
uschlého dubu
v Michalově.

Zhruba od poloviny letošního března pracovali v parku Michalov
pod odborným vedením studenti Střední školy řezbářské Tovačov
na umělecké výzdobě kmene jednoho z uhynulých původních du-
bů. Ztvárněné motivy připomínají, že městský park Michalov není
jen ukázkou jedinečné zahradní architektury, ale dodneška i cen-
ným útočištěm mnoha rostlinných a živočišných druhů.

v MichalověHledá se název pro dub v Michalově
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Přerov se právem může nazývat městem optiky

Základy k této sku-
tečnosti byly polo-
ženy již ve 20. letech
minulého století,
kdy docenta RNDr.
Aloise Mazurka, pů-
vodním vzděláním
fyzika – elektrotech-

nika, zaujala také optika. Začal pronikat
do tajů výpočtů optických sestav, studo-
val vlastnosti optických skel a možnosti
jejich opracování. Na přerovské průmy-
slové škole, kde vyučoval, se mu podaři-
lo prosadit zřízení optických dílen a tam,
spolu se svými žáky, prakticky ověřoval
výsledky svých teoretických studií. Vyrá-
běli brýlové čočky, kondenzory, ale po-
dařilo se vyrobit také první Českosloven-
ský objektiv pod názvem Benar s výbor-
nými optickými vlastnostmi.

Svými praktickými a pedagogickými
výsledky přesvědčil stavitele Ing. Aloise
Beneše, aby v Přerově založil firmu Opti-
kotechna, základ a předchůdkyni dneš-
ní Meopty. Nebylo již dále možné zvlá-
dat rostoucí zájem o výrobky profesora
Mazurka a jeho žáků ve školních dílnách. 

Prvním krokem bylo zřízení výpočto-
vého oddělení optických sestav a záro-
veň se pořizovaly první stroje na obrábě-
ní skla. K asi patnácti zaměstnancům na
začátku přibyli v druhé půlce roku i prv-
ní dva učni. Počet pracovníků rozšířil ta-
ké výrobce zvětšovacích přístrojů z Bílo-
vic u Brna Camilo Kallusch i s rozpraco-
vanou výrobou a částí svých zaměstnan-
ců, kteří se po zakoupení jeho firmy Ing.
Benešem přestěhovali do Přerova. V té
době se totiž rozvíjela amatérská foto-
grafie a tak již ke konci roku 1933 byla za-
hájena v přerovské Optikotechně výroba
zvětšovacích přístrojů značky Ideál. Bě-
hem následujících měsíců se rozšiřovaly
jak výrobní prostory a vybavení firmy, tak
i sortiment výrobků. Kromě sady lup se
vyráběly tzv. trichinoskopy pro kontrolu
kvality masa, byla zahájena výroba dale-
kohledů a neustále se rozvíjela řada typů
zvětšovacích přístrojů a příslušenství pro
fotografy. Na konci roku 1934 získala pře-
rovská Optikotechna i první vojenskou
zakázku na dodávky objektivu Benar f 21
mm pro letecké snímkování.

Tento úspěch a zároveň také zhoršující
se politická situace v Evropě napomohl
k zásadnímu obratu v historii firmy. V té
době se koncern Československá Zbro-
jovka, a.s. Brno rozhlížel po tuzemském
dodavateli optickomechanických doplň-
ků pro její armádní sortiment. Protože
Ing. Beneš nebyl ochoten dále investovat
do vzmáhající se firmy, uzavřel 1. března
1935 s vedením koncernu dohodu o jejím

prodeji. Tak vznikla Optikotechna, s.r.o.
Přerov, jejímž novým vlastníkem se stala
Československá Zbrojovka, a.s. Brno.

Pro přerovskou firmu, která v té době
dosáhla počtu 71 zaměstnanců, to zna-
menalo další impuls k velmi dynamické-
mu rozvoji. Přibylo zakázek, díky nimž
bylo nutno dále přijímat nové pracovní-
ky, rozšiřovat výrobní prostory, pořizovat
nové stroje, sklady materiálu, vybavení
konstrukčních a výpočtářských kancelá-
ří, už přestaly stávající budovy v Cukro-
varské ulici stačit. Protože pozemky upro-
střed města byly drahé, bylo rozhodnuto
o výstavbě nové tovární budovy za měs-
tem, naproti přerovské nemocnice. Dne
15. července roku 1936 byla zahájena vý-

stavba první části nového továrního kom-
plexu a již 30. října 1936 se stěhovala prv-
ní pracoviště do nových prostor.

Tento výčet faktů z nejranější historie
nynější Meopty pokračuje již stručněji
dalšími údaji, které se podařilo najít
v archivech a zachovat díky vzpomín-
kám pamětníků. 

Je jasné, že výroba vojenských přístro-
jů přispěla k velkému rozmachu firmy.
Po období nacistické okupace v letech
1939–1945, kdy továrnu zabral německý
válečný průmysl, klesla výroba tzv. civil-

ních přístrojů na nulu a zároveň stoupl
počet zaměstnanců až k číslu 2 600.

Do roku 1945 vstoupila Optikotechna
s řadou nových a později úspěšných
projektů. Uvedla na trh světoznámé
značky fotoaparátů, zvětšovacích pří-
strojů, projektorů, speciálních přístrojů
a získala mezinárodní uznání. Vyvinuté
přístroje, výsledky výzkumu a know-how
vysoké přesnosti a kvality představují
dodnes významné duševní bohatství.

V roce 1946 došlo k přejmenování firmy
a vznikl národní podnik Meopta Přerov.
V 50. letech oborový podnik řídil podniky
v Praze, Bratislavě, Brně, Hynčicích a dal-
ší menší závody. Koncem padesátých let
se Meopta spojila s přerovským Ústavem
pro vývoj optiky a jemné mechaniky. 

60. léta se vyznačovala řadou reorgani-
zací, které přinesly opětovné osamostat-
nění některých závodů a pod Meoptu
Přerov pak patřily jen závody Bratislava,
Brno a Hynčice. Tento stav trval až do ro-
ku 1990. V 60. až 80. letech se areál rozší-
řil díky výstavbě moderně vybavených vý-
robních hal i velkého odborného učiliště.
Rostl výrazně podíl vojenské výroby. 

Po roce 1990 se státní podnik rozpadl
a přišla privatizace. Po mnoha reorgani-
začních změnách se nakonec stala ma-
joritním majitelem dnešní Meopty-opti-

ky, s.r.o. rodina pana Paula Rausnitze,
který dále úspěšně pokračuje v tradici
špičkové optické výroby. 

Specifičnost optické a jemnomecha-
nické výroby předurčila i další zajímavý
moment. V podniku není vzácností, že
zde pracují stovky zaměstnanců „třetí“
generace. Jejich prarodiče začínali v 30.
a 40. letech a předávali své bohaté zku-
šenosti svým dětem a ti zase dále. To jen
umocňuje silný vnitřní vztah a sepětí
s osudem firmy. Podle hrubého odhadu
za dobu existence prošlo podnikem 25
tisíc zaměstnanců. Nebylo a není jim
lhostejné, jaká je současnost a budouc-
nost značky MEOPTA.

O nich, o jejich práci, o řadě osobnos-
tí, jež prošly Meoptou, a zejména o vý-
znamu profesora Aloise Mazurka, po-
jednává nově vznikající kniha, v níž au-

tor PhDr. Jiří Děrda podrobně popisu-
je celou historii podniku. Zároveň chce
zdůraznit význam současné Meopty-
optiky, s.r.o., všech zaměstnanců a ma-
jitelů firmy pro Přerov a celý region.

U příležitosti výročí založení Meopty si
zájemci budou moci prohlédnout vnitř-
ní areál v rámci Dne otevřených dveří,
který proběhne 17. května. Podrobné in-
strukce k akci najdete na plakátech, ve vy-
sílání Kabelové televize Přerov a v tisku.

Zuzana Veselá

Dne 1. března 1935 vznikla
Optikotechna, s.r.o. Přerov.

Už 75 let se dá naše město takto nazývat. Dne 18. května 1933 by-
la založena Optikotechna vydáním živnostenského oprávnění k to-
vární výrobě přesné optiky a jemné mechaniky.

Kanceláře stavitelské firmy Ing. A. Beneše (vpravo stojící), v nichž v letech 1933 až 1935 pracovali i výpočtáři a technici Optikotechny.

Fotoaparát Magnola pro focení na plo-
chý film do formátu  13 × 18 cm.

V roce 1946 vznikl národní
podnik Meopta Přerov.

Výrobní dílna v Cukrovarské ulici
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O práci policistů a strážníků je zájem
Nebývalý zájem je o práci městských strážníků v Pře-

rově. Na volná místa dvou pochůzkářů se přihlásilo
hned 54 lidí. Podobně úspěšný je i nábor do řad Poli-
cie ČR. Na Přerovsku je ve služebním poměru u Policie
ČR 360 policistů, do plného stavu jich schází pětatřicet
a do výběrového řízení se přihlásilo 178 mužů a žen. Až
čtyřicet procent zájemců tvoří právě ženy. Všichni

uchazeči jak k městské, tak k republikové policii musí
splňovat podmínky úplného středoškolského vzdělá-
ní, čistého rejstříku trestů a výborného zdravotního sta-
vu. Výběrové řízení probíhá v několika kolech, nejdří-
ve přijdou na řadu náročné fyzické testy, poté psycho-
testy a přísná zdravotní prohlídka. První přijatí poli-
cisté se v ulicích města objeví až téměř po roce, proto-
že je čekají speciální přípravné kurzy. -ilo-

Město má dřevěný model Tyršova
mostu

Město Přerov získalo dřevěný model nového Tyršova
mostu, který by měl překlenout u Sokolovny řeku Beč-
vu. Prezentuje, jak by měla vypadat konstrukce, která
nahradí zastaralou a technicky nevyhovující lávku. Za-
tímco maketa je prozatím uložena na magistrátu,
v pražské architektonické kanceláři Aleny Šrámkové se
začíná zpracovávat dokumentace pro územní rozhod-
nutí, která by měla být v průběhu letních měsíců pře-
dána přerovskému magistrátu. Městu ale zatím chybí
to nejpodstatnější - osmdesát milionů korun na reali-
zaci stavby. Peníze se vedení Přerova bude snažit zís-
kat ze státního rozpočtu a nejpozději v roce 2010 by
chtělo stavbu mostu s dominantní sochařskou výzdo-
bou zahájit. -lech-

Plechové stánky od Prioru zmizí
Jako nehezké a hyzdící okolí hodnotí plechové tržní

stánky v Čechově ulici u Prioru část přerovských za-
stupitelů. O tržní místa už ani není takový zájem jako
před lety. Trhovci, kteří zde v minulosti prodávali své
zboží, teď sídlí v kamenných obchodech. Město se pro-

to rozhodlo neestetické stánky zlikvidovat, ty skončily
ve sběru. Do budoucna se uvažuje o rozšíření parko-
vacích míst ve středu města. K současným sto čtyřem
stáním na parkovišti u Prioru by tak přibyla další mís-
ta pro motoristy. Prodejci zboží by dostali příležitost
vedle stánků s květinami. -ilo-

Na nádraží se vrátí automaty na
jízdenky

Urychlit prodej jízdenek a zároveň zabránit frontám
u pokladen umožní dva automaty, které by se měly ob-
jevit ve vestibulu přerovského nádraží. Kde budou
umístěny, rozhodnou památkáři, neboť objekt hlavní-
ho vestibulu spadá do jejich péče. První přístroje na
prodej jízdenek se už objevily na nádražích v Praze, Br-
ně, Ostravě a Olomouci. Aby si cestující mohl zakoupit
jízdenku z automatu, musí vlastnit zákaznickou kartu
s čipem, která slouží jako elektronická peněženka. Bez-
hotovostního nákupu jízdenek mohou lidé nyní využí-
vat u mezinárodní pokladny. Na automaty, které v mi-
nulosti v budově Českých drah už fungovaly, si budou
muset cestující počkat zhruba jeden měsíc. -ilo-

Dům se střešní zahradou bude
v Přerově raritou 

Architektonicky zajímavý víceúčelový dům vyroste
do roka na nábřeží Protifašistických bojovníků v Pře-
rově, v blízkosti kruhového objezdu. Objekt by měl

v sobě ukrývat byty, kanceláře i obchody. Architekt na-
víc do projektu vložil i jeden osobitý prvek – střešní za-
hradu, která se stane přerovskou raritou. Zahrada v sa-
mém centru města bude tvořit asi třetinu půdorysu
a bude pokryta trávou i středně vysokou zelení. Sa-
motný dům bude čtyřpodlažní a v suterénu se počítá
s parkovištěm pro jedenáct aut. Zbylá tři patra budou
určena k bydlení i komerčním účelům. -lech-

O letiště je zájem
Zástupci firem si už začali obhlížet přerovské letiště,

kde chtějí provozovat civilní leteckou přepravu. Letiš-
tě mělo být původně podle armádní reformy zrušeno,
to ale odmítli regionální politici. Vláda nakonec po řa-
dě jednáních rozhodla, že letiště v provozu zůstane, ale
jen tehdy, bude–li fungovat jako mezinárodní regio-
nální letiště se smíšeným provozem. Na začátku roku
vznikla v Přerově speciální pracovní skupina, která ře-
ší, co dál s letištěm. V jeho areálu se nachází na 200 ob-
jektů, které využívá 23. vrtulníková základna. Část
z nich má armáda v plánu převést soukromému pro-
vozovateli. Už teď je ale jasné, že zastaralý armádní ma-
jetek vyžaduje mnohasetmilionové opravy. Například
životnost dráhy vypršela před pěti lety. -svam-

www.ktvprerov.cz

foto vizualizace architekta

foto archiv KTV

foto Gabriela Veselá

■ Z „Přerovských aktualit“

� 1. 5. 1908 – před 100 lety se narodil v Kyjevě na
Ukrajině Ivo Váňa Psota, baletní mistr a vynikající
choreograf, který prožil své mládí v Přerově. Více si
můžete přečíst na straně 11.
� 7. 5. 1928 – před 80 lety se narodil v Přerově Zdeněk
Jirka, MUDr., CSc., lékař, univerzitní profesor a před-
nosta Kliniky funkční diagnostiky a tělovýchovného
lékařství na PU v Olomouci, vedoucí lékař dětské lé-
čebny EDEL ve Zlatých Horách, odborný spisovatel,
zpěvák, loutkoherec. Ve své vědecké práci se zaměřil
na problematiku zátěžových vyšetření a některých
metabolických změn při postupující adaptaci na tě-
lesnou zátěž, na otázky racionální výživy apod. Je au-
torem více jak 100 odborných a vědeckých publikací,
přednesl přes 200 přednášek, stál u zrodu odborného
časopisu Lékař a tělesná výchova. Od roku 1945 pra-
coval i jako rozhodčí lehké atletiky a mnoho let zastá-
val funkci lékaře reprezentačního družstva čs. vesla-
řů a veslařek. Žije v Olomouci.
� 9. 5. 1903 – před 105 lety se na-
rodila v Přerově Marie Hlobilo-
vá-Mrkvičková, akademická
malířka, grafička, ilustrátorka,
členka Svazu českých výtvar-
ných umělců, která žila od roku
1930 v Praze. Začátky její umě-
lecké dráhy souvisí s grafikou, po studiích se dosta-
la k olejomalbě. Námětem jí byly krajiny z Čech, Mo-
ravy, Francie a dalších zemí. Nejraději malovala kvě-
tiny. Své obrazy vystavovala doma i v zahraničí.
Zemřela 3. 6. 1999 v Praze.
� 10. 5. 1933 – před 75 lety se narodil v Přerově Miro-
slav Kubis, MUDr., lékař-internista, vysokoškolský pe-
dagog, působil v Olomouci a Třebíči. Zemřel 20.3.
1985 v Olomouci.
� 15. 5. 1918 – před 90 lety zemřel v Přerově-Vinarech
Josef Krátký, malíř, který se po vyučení u fy Fr. Skle-
nář v Přerově dále vzdělával na vysoké umělecko prů-
myslové škole v Hamburku u proslulého expresionis-
ty Artura Ilia. Zachovalo se několik studií úhlových
a olejových (Děvče z Vinar, Jihomoravská krajina ad.).
V roce 1915 narukoval na vojnu, kde onemocněl TBC,
která ukončila život talentovaného umělce. Narodil se
3.2. 1891 v Přerově-Vinarech.
� 18. 5. 1933 – před 75 lety obdr-
žel Ing. Alois Mazurek živno-
stenský list opravňující k „továr-
ní výrobě jemné a přesné opti-
ky“, což lze považovat za počátek
továrny Optikotechna (Meopta).
První dílna se nacházela v budo-
vě na Malých Novosadech č. o. 5. Firma byla zare-
gistrována pod názvem „Optikotechna ing. A. Beneš,
továrna přesné optiky a jemné mechaniky“. 
� 21. 5. 1928 – před 80 lety se narodila v Přerově Da-
na Hlobilová, akademická malířka, členka Svazu čs.
výtvarných umělců, která nalézá široký prostor
uplatnění svého uměleckého talentu v mnoha vý-
tvarných oborech. Její díla (sklo, kov, umělecký tex-
til) reprezentovala naše umění na mnoha výstavách
doma i v zahraničí. Vedle kresby historické architek-
tury s zabývá i olejomalbou, temperou, artprotisy
a goblény. 
� 22. 5. 1883 – před 125 lety se narodil v Bílém Újez-
dě Josef Köhler, stavitel, který působil od roku 1918
v Přerově, kde 24. 4. 1967 zemřel.
� 30. 5. 1878 – před 130 lety se narodil v Brodku u Pře-
rova Antonín Beňa, učitel (v Přerově učil v letech
1921–1937), tenorista, zakládající člen a sólista PSMU,
dirigent pěveckého sboru Jaroslav v Kojetíně, vyzna-
menaný zlatou medailí Pěvecké obce české. Zemřel
3. 3. 1948 v Přerově. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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stalo se v květnu
� 12. 5. 1645 švédské vojsko, vedené maršálem Leo-
nardem Torstenssonem obsadilo řadu důležitých
strategických míst, mezi nimi Přerov a že významná
cesta, vedoucí údolím Bečvy k Vídni, pozbyla pro cí-
sařské po obsazení Přerova významu.
� 4. 5. 1661 byla oddělena od přerovského beneficia
farnost Předmostí utvořená z vesnic Předmostí, Dlu-
honice, Vinary, Popovice, Lýsky, Buk, Velké a Malé
Prosenice.
� 28. 5. 1711 řeka Bečva strhla tři mostní pilíře a kus
stavidla, přelila se přes Trávnickou ulici, Novosady
a Dlážku a způsobila velkou škodu.
� 7. 5. 1843 vyhořelo na Šířavě 24 domů a 8 stodol.
� 1. 5. 1847 byl zprovozněn úsek železniční trati me-
zi Přerovem a Bohumínem.
� v roce 1857 začala výstavba kláštera Kongregace ses-
ter Neposkverněného Početí P. Marie III. řádu sv. Fran-
tiška na Šířavě a že klášter byl dokončen v roce 1858.
� 27. 5. 1873 v 11 hod. v Židovské ulici, Kozlovské uli-
ci a na Trávníku vyhořelo 35 domů a 24 stodol.
� 10. 5. 1908 byla svolána ustavující schůze Hudební-
ho kroužku RUND (od dr. 1925 Městská hudba Rund).
� 20. 5. 1923 byl na Horním náměstí ke 400. výročí
narození odhalen pomník Jana Blahoslava, jehož au-
torem je František Bílek.
� 20. 5. 1923 došlo ke slavnostnímu otevření stadio-
nu SK Přerov na pozemku pod nemocnicí u rybníka.
� 2. 5. 1945 na vojenské střelnici v Olomouci-Lazcích
bylo popraveno 21 Přerovanů, kteří byli vybráni me-
zi pozatýkanými po potlačení povstání.
� 5. 5. 1945 bylo v Přerově zatčeno kolem 40 osob,
které měly ručit svým životem za bezpečný průchod
německé armády.
� 8. 5. 1945 kolem 5. hodiny ranní vyhodily ustupují-
cí německé jednotky mosty v Přerově, který byl osvo-
bozen Rudou armádou a řízením města byla pověře-
na pětičlenná komise jako provizorní správní orgán.
�9. 5. 1945 kapitán Kočerženko přečetl shromážděným
obyvatelům na náměstí prohlášení o bezpodmínečné
kapitulaci Německa a o ukončení 2. světové války a pře-
dal město čs. státním a vojenským orgánům a že prv-
ním vojenským velitelem města se stal major Popov.
� 10. 5. 1945 občané odstraňovali zátarasy a bariká-
dy ve městě.
� 13. 5. 1945 byl obnoven provoz po jedné koleji na
železničním mostu, poškozeném Němci.
� 14. 5. 1945 se konal v Michalově slavný pohřeb obětí
přerovského povstání, zastřelených 2. 5. v Olomouci.
� 4. 5. 1946 začal v Přerově odsun Němců, do září by-
lo z obvodu ONV Přerov odsunuto 197 osob.
� 25. 5. 1955 se konala I. okresní spartakiáda.
� od r. 1958 začal vycházet měsíčník Kultura Přerova.
� 8. 5. 1960 byl slavnostně otevřen stadion 9. května
TJ Spartak Meopta Přerov (stavba zahájena v r. 1954).
� 1. 5. 1969 byla dána do provozu budova Okresního
stavebního podniku Přerov na náměstí Přerovského
povstání (dnes TGM).
� 23. 5. 1969 byl položen základní kámen nového pa-
vilonu interny přerovské nemocnice.
� 9. 5. 1970 byla uvedena do provozu hvězdárna.
� 20. 5. 1992 byly založeny společnosti Kabelová tele-
vize Přerov a. s., a Městské televizní vyslání, spol. s r.o.
� v květnu 1993 založena společnost Gambro-Meopta.
� 20. 5. 1994 přerovský Úřad práce začal působit v re-
konstruované budově na Žerotínově náměstí.
� 8. 5. 1998 byla otevřena dostavěná zámecká věž?
� 14. 5. 1998 byl otevřen supermarket Prima v ob-
chodním centru Koloseum v Želatovské ulici.
� 21. 5. 2004 firma Olympus zprovoznila v Předmos-
tí nejmodernější evropské servisní středisko? 

Připravila Věra Fišmistrová

Víte, Ïe...■

Ivo Váňa je i s dalšími členy rodiny pohřben v ro-
dinné hrobce na přerovském hřbitově. Město, do je-
hož majetku hrobka rodiny Psotovy umístěná na pře-
rovském hřbitově patří, provedlo její rozsáhlou rekon-
strukci.Ve Státním okresním archivu je uložena písem-
ná pozůstalost této světově proslulé osobnosti, další
část je v brněnském divadle. 

Psotovi pocházeli z Přerova, kde se téměř každý z čle-
nů podílel na veřejném či kulturním životě města. 

Nejstarším příslušníkem této známé rodiny byl lé-
kárník a měšťan Hynek Psota (*15. 9. 1846 Samotišky
u Olomouce, †28. 6. 1909 Přerov). Sňatkem s Amálií, dce-
rou Fr. Kramáře, starosty Přerova, převzal v roce 1874 do
vlastní správy lékárnu. Byl činný v městské radě i obec-
ním výboru, výboru Národní jednoty, byl aktivním čle-
nem řady spolků. Již v roce 1890 podal městské radě ná-
vrh, aby část bývalého lesa Michalova byla přeměněna
na moderní park (k uskutečnění však došlo až v roce
1904). Aktivně působil i při archeo-
logických vykopávkách v Předmostí. 

Syn lékárníka Psoty, Jaroslav Pso-
ta (* 28. 9. 1879 Přerov, †28. 7. 1929
Přerov). Po studiích na obecné ško-
le a gymnáziu v Přerově studoval
v Praze a v Petrohradě. Byl zaměst-
nán v obchodních a průmyslových
podnicích v Brně, Moskvě, Borde-
aux, Mannheimu a Kyjevě. Dne 1. 9.
1909 byl ustanoven suplujícím uči-
telem Veřejné obchodní školy gre-
miální v Přerově, 31. 1. 1921 byl jme-
nován státním ředitelem ústavu.
Pracoval jako revizor Občanské zá-
ložny a Akciového pivovaru v Přero-
vě, byl zakladatelem Skauta na Mo-
ravě, člen řady spolků, velký vlaste-
nec a rusofil. Jeho manželkou byla
Anna, roz. Knittlová (*1880, †1946).
Psotovi měli čtyři děti: Magdu, pro-
vdanou Štosovou (*1899, †1980), Vo-
loďu, úředník, (*1906 Kyjev, †1941
koncentrační tábor Mauthausen),
Ljubu, baletní mistryně (*1911 Pře-
rov, †1980, provdána za Rudolfa
Kvasnicu, klavírista, dirigent, spolu-
pracovník I. V. Psoty), a Ivana. 

Ivan Psota se narodil v ukrajin-
ském Kyjevě 1. 5. 1908, kde jeho otec Jaroslav, pracoval
jako francouzsko-německý korespondent u firmy Ol-
ševič a Kern. Matka Anna byla sólovou tanečnicí v ba-
letním souboru kyjevského divadla. V roce 1909 se ro-
diče přestěhovali zpět do Přerova. Ivan studoval na ob-
chodní škole, kterou ukončil s vyznamenáním. Nav-
štěvoval pěveckou školu spolku Přerub, zpíval, hrál na
klavír, kreslil. Po svém otci, který ovládal 13 jazyků, zdě-
dil filologické nadání a sám hovořil německy, rusky,
francouzsky, polsky, anglicky, španělsky, portugalsky,
italsky. Celou svou bytostí tíhl k baletu, kterému se chtěl
věnovat. Jeho první učitelkou tance mu byla jeho mat-
ka, která měla v Přerově dobře zavedenou taneční ško-
lu.Výjimečné taneční nadání a životní okolnosti jej při-
vedly do baletní školy Národního divadla v Praze, kte-
rou absolvoval v letech 1919–1923, v roce 1929 přijal na-
bídku na místo sólového tanečníka baletního souboru
ND v Brně, ve dvaceti letech byl jmenován šéfem bale-
tu. Ředitel divadla Fr. Neumann mu navrhl umělecké
jméno Ivo Váňa. Díky svému nadání a píli získal později
angažmá v Original Ballet Russe, který odhalil jeho ko-

mický, charakterní i dra-
matický projev. S tímto
souborem procestoval
Psota evropské státy
i americký kontinent.
Stal se slavným. U „rus-
kého baletu“ vyrostl ve
světového sólového ta-
nečníka, který udivoval
technikou, lehkostí, smyslem pro rytmus. V roce 1936
se vrátil do vlasti, přijal nabídku na angažmá u tehdej-
šího Zemského divadla v Brně, kde se ujal i vedení sou-
boru. Období let 1930–1945 patřilo k vrcholům jeho ta-
nečního umění. V Přerově hostoval baletní soubor
Zemského divadla v Brně dne 1. 9. 1940. V naplněné
dvoraně nové sokolovny předvedl Slovanské tance An-
tonína Dvořáka, nastudované šéfem baletu brněnské-
ho divadla, přerovským rodákem I.V. Psotou. Úspěch

této významné kulturní události v Přerově byl obrov-
ský, o čemž svědčí články, recenze a interviev s mist-
rem Psotou v Přerovském Obzoru z roku 1940.

Léta 1942–1947 opět trávil v souboru Original Ballet
Russe, který působil v USA, Střední a Jižní Americe. Zde
zastával i funkci choreografa, baletního mistra a ředite-
le. K jeho mistrovským dílům patřily Romeoa Julie, Pet-
ruška, Labutí jezero, Šeherezáda, Yara. V roce 1945 byl
jmenován baletním mistrem největšího divadla světa TE-
ATRO COLON v Buenos Aires. I přes výhodné nabídky
na šéfa tohoto divadla se vrátil do vlasti a od května 1947
zahájil v Brně poslední slavné údobí své činnosti. Psota
působil i v Bratislavě na Vysoké škole muzických umění,
kde byla otevřena fakulta taneční. Za jeden z vrcholů je-
ho tvorby je považován balet na hudbu 5. symfonie P. I.
Čajkovského Symfonie života. V roce 1952 přikročil v Br-
ně k nastudování Spící krasavice téhož autora, premiéry
se však již nedočkal. Uprostřed vyčerpávajících zkoušek
došlo k těžkému úrazu, který byl způsoben pádem I. V.
Psoty na náledí. Zemřel 16. 2. 1952 ve věku pouhých 44
let na krvácení do mozku. Věra Fišmistrová

Ivo Váňa Psota

Známá přerovská rodina Psotova
Dne 1. května uplyne 100 let od narození velikána 
světového baletu Ivo Váni Psoty, který proslavil 
naše baletní umění po celém světě.

I. V. Psota tančí v baletu 
Cottilion, rok 1932.
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Takřka na celém území České repub-
liky začíná právě v květnu hlavní vege-
tační období, v němž se průměrná tep-
lota dostává nad
10 °C a v teplejších
a níže položených
oblastech začíná dokonce i tzv. vegetač-
ní léto, které je charakterizováno prů-
měrnými teplotami nad 15 °C. V květnu
se sice ještě mohou vyskytovat mrazí-
ky a mrazy a ani lehké sněžení nelze vy-
loučit, zároveň se však již velice často
objevují letní dny s teplotami nad
25 °C a někdy dokonce i dny tropické
s teplotami vyššími než 30 °C. Pravdě-
podobnost, že by takové však byly první
květnové dny, je mizivá. Podle lidové
meteorologie totiž do května přechází
z měsíce předešlého období zvané flori-
ánská chladna (svatého Floriána se sla-
ví 4. května). Je to období ještě aprílově
neklidné a proměnlivé, pro které jsou ty-
pické vpády studeného vzduchu od se-
veru či severozápadu. 

Ve druhé polovině první květnové de-
kády přicházívá sice krátké, přesto pří-
jemné období zvané stanislavské jaro,
které přinášívá tolik žádoucí oteplení. 

A po něm se již blíží notoricky známí
železní (nebo ledoví či mokří) muži
Pankrác (12. 5.), Servác (13. 5.) a Bonifác
(14. 5.) provázení v těsném závěsu upla-
kanou Žofií (15. 5.). Tito chlapíci s sebou
obvykle přinášejí ochlazení nebo deště,
anebo obojí. Ze statistik českých meteo-
rologických stanic vyplývá, že přibližně
v každém 2. až 3. roce z deseti přicháze-
jí v podobě mrazivých mužů (tj. přiná-
šejí mrazy), v každém šestém roce z de-
seti na sebe berou podobu mužů stude-
ných (přinášejí výrazné ochlazení) a v té-
měř každém sedmém roce z deseti při-
cházívají jako muži mokří. 

Ve druhé polovině května jakoby se
překrývala hned dvě období najednou:
Předně je to izidorsko-fortunátské jaro,
které přináší oteplení, a ve druhé řadě
známé období zvané žofínské deště.
Vzestup teplot izidorského jara (pokud

se ovšem vůbec dostaví) bývá na přelo-
mu druhé a třetí květnové dekády pře-
rušen s pravděpodobností více než 60%

vpádem studeného
vzduchu, který při-
nášejí tzv. malí le-

doví muži. Ti sice mohou občas přinést
i mrazy či přízemní mrazíky, které jsou
však až do podzimu poslední. 

Na přelomu května a června se totiž
obvykle dostavuje tzv. fortunátské ja-
ro, které již bývá obdobím výrazně tep-
lým, ale zdaleka ne ještě nejteplejším.

Milán Šamárek

Sníh v máji – hodně trávy. 
Chladno a večerní mlhy v máji 

hojnost ovoce a sena dají. 
Není-li květen příliš studený, ani
mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 

V máji vlhko, chladno – bude vína 
na dno. 

Suchý březen, mokrý máj – bude
humno jako ráj. 

Mokrý máj – chleba hoj. 
Májová vlažička – naroste travička;
májový deštiček – poroste chlebíček. 

Májová kapka platí nad dukát. 
Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Deštivý květen – žíznivý říjen. 
Je-li v květnu večer tráva zarosena,

hojně bude vína, hojně sena. 
Je-li už máj zahradníkem, 
není stodol milovníkem. 

Suchý květen – mokrý červen. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Květen-li se větrem, červen deštěm 
plní, sejpky nazvíce i bečky plní. 

V máji hřímoty nedělají trampoty. 
Když se v máji blýská, sedlák si výská. 
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu

zřídka mrholívá. 
Jsou-li májové hřiby červivé, 

bude suché léto. 
Roj, který se v máji rodí, za plný vůz
sena stojí, v červnu rojení nestojí za

zvonění. 
Když kvete bez, ať kvete víno. 

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

Studený máj – v stodole ráj.

Květen v lidové meteorologii ■ Z místních částí

Dluhonice udržují lidové tradice
Udržováním starých lidových tradic

jsou mezi etnografy celé republiky zná-
mé Dluhonice. „Letos nás navštívila pa-
ní Věra Thořová z Prahy, která píše kni-
hu o lidových zvycích Čech, Moravy
a Slezska. Její kniha má brzy vyjít a jeden
výtisk máme slíbený. Přijel také filmař
z Českých Budějovic a další lidé, kteří se
zabývají národopisem,“ říká dluhonická
kronikářka Věra Hlávková. 

V roce 2002 navštívila Dluhonice Eva
Večerková, pracovnice Etnografického
ústavu Moravského zemského muzea
v Brně a zpracovala zde podrobnou stu-
dii lidového zvyku Blažejská obchůzka,
kterou uveřejnila v roce 2004 ve Vlasti-
vědném věstníku moravském. Právě
v blažejském koledování jsou Dluhoni-
ce zcela unikátní, protože jinde v repub-
lice se tento zvyk nezachoval. S koledou:
„Svatého Blažeje je dnes, přinášíme vám

radost, ples...,“ obcházeli chlapci vesni-
ci také letos. „Bylo jich však méně, pro-
tože dětí ubývá,“ říká kronikářka Hláv-
ková, která lidové tradice nejen do kro-
niky zaznamenává, ale také se snaží je-
jich udržování podporovat. Tradice bla-
žejského koledování vznikla v dávné mi-
nulosti, kdy učitelé se svými žáky ob-
cházeli vesnice, aby si přilepšili ke své-
mu příjmu. Obdarováni přitom bývali
penězi, klobásami a uzeným masem na-

pichovaným na rožeň, a tato tradice se
v Dluhonicích udržuje dodnes. Tradice
blažejských koled v Dluhonicích byla již
v dřívější době považována za natolik
ojedinělou, že v roce 1923 vystupovali
dluhoničtí blažejáci na národopisné
slavnosti Hanácký rok v Přerově a někdy
ve čtyřicátých letech minulého století
byla také zfilmována. 

Za další etnografickou zvláštnost lze
v Dluhonicích považovat udržování tra-
dice koled se Smrtkou na Smrtnou ne-
děli a také s Jedličkou na Květnou nedě-
li, zatímco jinde je zvykem udržovat jen
jednu z těchto tradic nebo většinou obě
tradice již zcela zanikly. „Přitom na
Smrtnou i Květnou neděli obchází celou
vesnici jen jedna skupina děvčat, zatím-
co na jiných vesnicích bývá skupinek
víc,“ připomíná další etnografickou
zvláštnost Dluhonic kronikářka. 

Vedle těchto jinde zcela zaniklých ne-
bo jen ojediněle udržovaných tradic je
v Dluhonicích každoroční samozřej-
mostí vodění medvěda a velikonoční po-
mlázka. Jen kácení máje, které pořádali
staří hasiči, asi před dvaceti roky zanik-
lo. Objevují se však tradice nové. Patří
k nim vyvěšování adventních věnců
a zdobení oken a stromků před domy
barevným elektrickým osvětlením v do-
bě vánočních svátků. Miroslav Rozkošný

Masopustní průvod se koná v Dluhonicích každý rok – vodění medvěda v roce 2007.
foto Jarmil Peluha

Porotci vybrali ze 402 přihlášených vý-
tvarných prací ty nejzdařilejší. Slavnost-
ní vyhlášení vítězů se uskutečnilo
22. dubna v kině Hvězda.
V předsálí kina je instalována výstava
nejúspěšnějších prací a je přístupná ve-
řejnosti denně do 10. května v odpoled-
ních hodinách od 16.30 do 20 hodin.
Mimo tuto dobu lze návštěvu výstavy pro
školy a zařízení individuálně objednat na
tel. 581 202 216 (vedoucí kina A. Šišková).

Jarmila Kubisová, 
komise prevence kriminality a BESIP

Známe vítěze výtvarné soutěže

Děti, pozor, červená!

Den matek má kořeny již ve starém
Řecku v tradičních oslavách bohyně
Rhey, matky bohů. Také Anglie znala
svátek věnovaný matkám a mateřství. 

Ve 20. století stála u vzniku Dne ma-
tek Američanka Ann Jarvisová, která po
smrti své matky v roce 1905 požádala
metodistického pastora, aby sloužil
zvláštní bohoslužbu na počest mrtvé
i všech matek. Ann později přesvědčila
guvernéra Západní Virginie, aby v roce
1910 vyhlásil druhou květnovou neděli
Dnem matek. Na návrh Woodrowa Wil-
sona (1856–1924), představitele Demo-
kratické strany, amerického prezidenta
v letech 1913–1921 a nositele Nobelovy
ceny za mír (1919) pak Kongres USA vy-
hlásil v roce 1914 tento den státním

svátkem. Den matek se brzy rozšířil po
celém světě. 

U nás Den matek, resp. Svátek matek,
zavedla ve 20. letech 20. století Alice
Masaryková. Po únorových událostech
1948 byl svátek nahrazen Mezinárodním
dnem žen, který se slavil 8. března. Tra-
dice Svátku matek byla znovu v naší
vlasti obnovena v 90. letech minulého
století. V neděli 11. května by maminky,
babičky, sestry, tety měly být obdarová-
ny kytičkou či malým dárkem. Nejvhod-
nější barva květiny je prý modrá, neboť
symbolizuje moudrost a věrnost (kosa-
tec, hyacint či hortenzie). V mnoha ro-
dinách, i když se slavil MDŽ, si Svátek
matek přesto připomínali.

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Odkdy slavíme Den matek
Blíží se druhá květnová neděle a s ní i svátek všech žen světa.

V letošním roce připadá na neděli 11. května.

Tereza Pechová (6 let), MŠ, výřez z kresby
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„Naše škola má již třináctiletou tradici
v pomoci žákům s poruchami učení. Ny-
ní máme ve škole tři dyslektické třídy pro
žáky z celého Přerova a okolí a čtyři zku-
šené speciální pedagogy, kteří se věnují
dětem v těchto třídách,“ zdůraznil eru-
dovanost učitelů ředitel školy Mgr. Petr
Vojáček.

Několik otázek jsme položili třídní uči-
telce jedné z dyslektických tříd Mgr. Ja-
ně Svobodové.

�Pro které děti je vhodné navštěvovat
tuto specializovanou třídu?

Především bych po-
chopitelně chtěla
poradit všem rodi-
čům, kterým se zda-
jí školní potíže jejich
prvňáčků nepřimě-
řené, aby se poradi-
li s třídní učitelkou

jejich dítěte v 1. třídě a nechali své dítě
vyšetřit v pedagogicko-psychologické
poradně. Tímto postupem se zaručí od-
bornost případného doporučení přeřa-
dit dítě od 2. ročníku do specializované
dyslektické třídy. Ta je určena dětem,
které mají poruchy učení. Z nich bych
jmenovala alespoň ty nejčastěji se vysky-
tující, jako je například dyslexie (porucha
čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysor-
tografie (porucha pravopisu), dyskalku-
lie (porucha matematických schopností)
či dyspraxie (porucha motoriky). 

�Můžete alespoň ve stručnosti blíže spe-
cifikovat žáka, u kterého se začíná pro-
jevovat některá z uvedených poruch?

Často jsou to děti, které navzdory velké
snaze a často i nadprůměrné inteligenci
nevykazují už v první třídě běžné výsled-
ky. Například píší a čtou s velkými potí-
žemi, zaměňují písmenka, píší je obrá-
ceně. U těchto dětí se začíná projevovat
strach z učení, z posměšků spolužáků.
I jejich rodiče jsou vyčerpáni z neustálé-
ho „dohánění“ a dopisování učiva. Pře-
stože se všichni snaží a i učitelka v běžné
třídě dělá, co může, lepší výsledky se ne-
dostavují. Tehdy je na místě pomoci dí-
těti právě ve specializované třídě.

�Za jakých podmínek a v jakém pro-
středí pracuje pedagog v dyslektické
třídě? 

Chtěla bych zdůraznit, že v těchto tří-
dách se děti učí podle stejných osnov ja-
ko v ostatních základních školách. Díky
malému počtu maximálně dvanácti žá-

ků se může učitelka individuálně věno-
vat každému žákovi podle stupně jeho
poruchy.V této třídě se učí podle běž-
ných učebních osnov základní školy, ne-
jedná se tedy o žádnou zvláštní či vyrov-
návací třídu. Pracují zde pedagožky se
speciálním vzděláním, které používají
speciální metody, učebnice, pracovní
listy, počítačové programy a relaxační
cvičení. Pro každého žáka vypracovává
učitelka individuální vzdělávací plán,
podle kterého ve spolupráci s rodinou
žáčka postupuje při odstraňování poru-
chy. Do dyslektických tříd mohou být za-
řazeny děti od 2. do 5.ročníku. Výsledky
úrovně nápravy poruchy učení u každé-
ho žáka sledují pracovníci pedagogicko-

psychologické poradny. Pokud je poru-
cha úplně napravena, může se dítě vrá-
tit do své běžné třídy na kmenovou ško-
lu již dříve, než po absolvování 5. třídy.

�Jaké výsledky mohou rodiče oče-
kávat?

Ověřili jsme si, že je možné vedením dí-
těte speciálními pedagogy odstranit nebo
na co nejmenší míru zredukovat u žáka
tyto poruchy učení. Nesmíme také pod-
cenit nebezpečí, které hrozí dítěti vzhle-
dem k jeho dosavadním školním neúspě-
chům. Máme v této souvislosti ověřeno,
že dochází k celkovému zklidnění dítěte. 

�Můžete poskytnout aktuální infor-
mace k otevření dyslektické třídy
v příštím školním roce?

Na naší škole otevřeme třídu pro dva-
náct druháčků z celého Přerova a okolí.
Víme, že rodiče často váhají s rozhodnu-
tím, protože to je ztíženo nutností dítěte
zvykat si na novou školu. Situaci také
komplikuje i dojíždění do vzdálenější ško-
ly, i když naše škola má výhodnou polohu
v blízkosti autobusových zastávek. Rodi-
če si říkají, že to ještě nějaký čas zkusí
v běžné třídě a teprve až potíže neúměr-
ně narostou, dítě do dyslektické třídy pře-
řadí. Potom se také může stát, že místa
v této třídě jsou již obsazena. A chtěla
bych také zdůraznit, aby rodiče si uvědo-
mili, že s nápravou poruch je třeba začít
co nejdříve, nejlépe hned od 2. ročníku.

Eva Šafránková

Informace můžete získat osobně ne-
bo na tel. č. 581701613 u učitelky J. Svo-
bodové ml. a V. Zapletalové. Vedení ZŠ
U tenisu zve rodiče na nezávaznou náv-
štěvu a prohlídku dyslektické třídy, kte-
rá se koná ve škole v úterý 27. května
a ve čtvrtek 5. června v 16 hodin.

Má váš prvňáček problémy s učením?
Přerovská základní škola U tenisu otevře v příštím školním roce
2008/2009 specializovanou dyslektickou třídu pro děti s poruchami
učení. Je určena budoucím žákům druhých tříd.

Blíží se květen, pro mnohé nejkrásnější období v kalendářním roce.
Pro žáky naší školy měsíc zúročení sedmi, případně jedenáctileté-
ho, studia jednoho ze tří oborů, které vyučujeme.

Individuální, a hlavně odborný, přístup kantorek v dyslektických třídách je pravidlem.

Už je to za námi! To nejpříjemnější přichází po perfektním výkonu – přijímání gratulací.
foto B. Kratochvíl

V letošním roce se z 96 hudebníků, ta-
nečnic a výtvarníků dočká zhruba polo-
vina veřejného absolventského výkonu.
Mají za sebou výběrová řízení a ti lepší
a nejlepší vystoupí před svými pedago-
gy, blízkými a širokou veřejností na ab-
solventských besídkách, koncertech, ta-
nečním představení a vernisáži výtvar-
níku. Posluchači kriticky zhodnotí práci
jediné státní umělecké školy v Přerově
a my se budeme opět zamýšlet nad onou
tisícovkou dětí, které máme v péči a za
které rodiče platí školné.

Při vystoupeních musí jít nutně stranou
stres, tréma, přijímací zkoušky a maturi-
ty na jiných školách, přicházející nebo
doznívající zdravotní potíže, neboť veřej-
nost právem očekává bezchybné výkony,
pocit příjemného uměleckého zážitku,
potřebu odměny v podobě aplausu, gra-

tulací a hrdosti nad svými ratolestmi.
V době vydání tohoto článku budou

bohužel některé akce již minulostí. Ško-
la se v průběhu školního roku prezentu-
je téměř tisícovkou nejrůznějších akcí.
Takže vy zainteresovaní jistě zavzpomí-
náte na pořad v Městském domě Setká-
ní s tancem, kde se 23. dubna představil
taneční obor s absolventkami 1. a 2.
stupně. Zřejmě bude minulostí rovněž
absolventská besídka, která má termín
konání 29. dubna. Možná právě z těch-
to důvodů si nenecháte ujít další absol-
ventská vystoupení, která se uskuteční
v termínech 7., 13., 14., 21. a 27. května
vždy v 18 hodin v koncertním sále školy.
Žáci výtvarného oboru zveřejní své prá-
ce na vernisáži v klubu Teplo na Horním
náměstí dne 22. května v 17 hodin. 

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele

Absolventi základní umělecké školy se připravují na koncerty
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Nových možností k financování vlast-
ních projektů se snaží využít pochopi-
telně i město Přerov. Prostřednictvím
pracovníků magistrátu tak bylo podáno
již nespočet žádostí o dotace, přičemž
schváleny a z evropských fondů finan-
covány byly dosud tři projekty. Konkrét-
ně se jedná o informační internetové
kiosky, památník lovců mamutů v Před-
mostí a projekt asistenční služby.
■ Informačních kiosků v modré barvě
se znakem města funguje v Přerově de-
set. Ovládají se přes dotykovou obrazov-
ku a softwarovou klávesnici, která se na

přání zobrazí na spodní části obrazovky.
Sedm kiosků bylo spolufinancováno Ev-
ropskou unií ze Společného regionální-
ho operačního programu (SROP). Jejich

pořízení stálo 849 tisíc korun, přičemž
EU na jejich pořízení přispěla prostřed-
nictvím Fondu regionálního rozvoje
částkou 637 tisíc korun, zbytek byl fi-
nancován ze státního rozpočtu. 
■ Památník lovců mamutů v Předmos-
tí se podařilo postavit mimo jiné díky vy-
užití iniciativy Společenství pro pře-
shraniční spolupráci Interreg IIIA Česká
republika – Polsko. Partnerem na polské
straně se přerovskému magistrátu stalo
město Ozimek v Opolském vojvodství.

Na jeho území se nachází archeologické
naleziště dinosaurů a Ozimek již reali-
zoval projekt s názvem Dinopark v části

Krasiejov. Celková výše nákladů na rea-
lizaci památníku se vyšplhala na 6,4 mi-
lionu korun, přičemž z prostředků EU
bylo pokryto 75 % této částky. 
■ Projekt asistenční služby realizovaný
od 1. ledna 2006 v Ústavu sociální péče –
Denním pobytu pro mentálně postižené
představuje pomoc a podporu klientovi se
zdravotním postižením, který má zájem
žít v přirozeném prostředí nebo rodině
prostřednictvím tří sociálních asistentek.

Město obdrželo na jeho financování od
Evropské unie 821 tisíc korun. V každém
takto financovaném projektu se počítá
s jeho udržitelností i po jeho skončení. To
se v tomto případě stoprocentně podaři-
lo, protože služba je poskytována pro-
střednictvím Ústavu sociální péče i nadá-
le a klienty je hojně využívána. 

Podle vyjádření představitelů města fi-
nišují přípravy před podáním žádostí do
operačních programů, které budou za-
měřeny převážně na tzv. tvrdé projekty,
například rekonstrukci autobusového
nádraží či další etapu revitalizace sídliš-
tě v Předmostí. Prostředky získané ze
strukturálních fondů by však zástupci
města rádi viděli i v souvislosti například
s připravovanou výstavbou sportovní
haly či nové městské knihovny.

Marcela Vašeková

Jak dokázal Přerov využít
peněz z Evropské unie

Dvouletý projekt asistenční
služby dále pokračuje.

V Přerově stojí 
deset informačních kiosků.

Hlavní pořadatel Author Šela marat-
honu Aleš Procházka nám odpověděl na
několik otázek.

�Provedli jste nějaké změny na hlav-
ních trasách pro horská kola?

Život je změna, takže nelpíme na stále
stejné trase a pravidelně ji „vylepšuje-
me“. Největší změnou bude průjezd bý-
valým železničním tunelem ve Slavíči ta-
ké závodníky dlouhé trasy. Po loňském
nedorozumění závodníků krátké trasy,
kdy čelo závodu chybně odbočilo na
souběžnou polní cestu a tunel minulo,
se lidé ve Slavíči chystají přivítat celé
startovní pole. V tunelu připravujeme
velké akustické překvapení. Snad ještě
k délce, kratší trasa Junior měří 52 km,
tradiční trasa Classic 92 km.

�K Author Šela marathonu patří ne-
odmyslitelně doprovodný program.

V pátek před závodem chystáme na
náměstí TGM v Lipníku nad Bečvou no-
vý doprovodný program s prezentací
stánků sponzorů, koncertem skupiny
Cimrmanovo torzo, prezentací extrém-
ního závodu Crocodile Trophy a promí-
táním vzpomínkového videa z prvního
ročníku v roce 2000. Sobotní program na
Helfštýně zahájí sportovní exhibice
s koncertem skupiny Travellers. Musíme
se snažit, protože k nám jezdí účastníci
společně s doprovody ze stále větších
vzdáleností.

�Jakou předpokládáte účast závod-
níků?

Loňské velmi teplé jaro znamenalo re-
kord v podobě 1588 závodníků v hlav-
ním závodě a 227 dětí v nedělním dět-
ském maratonu v Přerově, dohromady
se na start postavilo1825 jezdců za ví-
kend. Přestože je letošní jaro zatím stu-
dené a mokré, hlásí se stále další zájem-

ci o účast. Těší nás, že si děláme všech-
no svobodně podle sebe a má to úspěch. 

�V loňském roce jste rozšířili program
o akci situovanou do Přerova. Poprvé
se konal dětský Author Šela marathon.
Pojede se i letos?

Tak na to se těším úplně nejvíc, proto-
že sami máme doma tři závodníky. Poje-
de se hned na druhý den po „velkém“
maratonu, v neděli 4. května. Tradičním
centrem dění bude areál Velké laguny.
Trať povede terénem po obou městských
březích Bečvy a také okolo Laguny a Žeb-
račkou až na její konec na prosenické
straně. Vloni se ho napoprvé zúčastnilo
227 dětí v dešti, letos se připravujeme na
mnohem větší účast. Závody jsou určeny
od těch nejmenších dětí na odrážedlech

až po čtrnáctileté teenagery. Připravili
jsme zbrusu novou grafickou prezentaci
závodu, která bude jednotná na plaká-
tech, startovních číslech i medailích. Star-
tovné bude tradičně zdarma, pro každé-
ho jezdce v cíli máme připravený dárek.
Biketrialovou exhibici předvedou Adam
a Pavel Procházkovi, program zakončí
tombola startovních čísel s losováním
dětských horských kol Author.

Čtenáři budou mít příležitost sledo-
vat dokumentární film z loňského roč-
níku, který odvysílá Kabelová televize
ve dnech od pondělí 28. do středy
30. dubna, a to vždy po programu Pře-
rovských aktualit. 

Takže: Holky a kluci, máte kolo a přil-
bu? Tak neváhejte a přijďte si vyzkoušet
závody horských kol – vyhrává každý,
kdo se zúčastní! Šaf

Kompletní informace o závodě i do-
provodném programu na www.sela-
sport.cz

� pokračování ze strany 1

Za pár dní odstartuje Šela maraton

Prvního ročníku dětského maratonu v roce 2007 se zúčastnilo 227 dětí.
foto Libor Pazdera

Památník lovců mamutů
v Předmostí se podařilo

postavit i díky spolupráci
s polským partnerem.

Devátý květen je Dnem Evropské unie. Česká republika se stala
jednou z jejích členských zemí 1. května 2004. Tím se jí mimo jiné
otevřely možnosti k čerpání prostředků poskytovaných v souladu
s cíli regionální a strukturální politiky EU.

Hospodářská komora okresu Přerov
společně se svým projektovým partne-
rem OHK v Prostějově realizují pro fir-
my z Olomouckého kraje vzdělávací
projekt.

Na aktivity v rámci projektu získají
účastníci dotaci ve výši 73 %. Firmy ma-
jí ještě šanci se zapojit do vzdělávacího
projektu a vyškolit své pracovníky za do-
tovanou cenu 673 Kč na osobu a den.
Bližší informace: HK okresu Přerov,
Martin Dýčka, tel: 581 210 205,
mail:hkprerov@hkprerov.cz

Seznam akcí v kvûtnu
Nadstavbov˘ kurz metrologie 12. 5.

Jak efektivnû vést prodejní rozhovor I. 13. 5.

Asertivní komunikaãní styl I. 14. 5.

7 nov˘ch nástrojÛ zlep‰ování kvality 14. 5.

Interní auditor QMS – ISO 9001 15.–16. 5.

FMEA – anal˘za vzniku vad 
a jejich následkÛ 19. 5.

Jak efektivnû vést prodejní rozhovor II 
– nácvik 20. 5.

Strategické fiízení 21. 5.

Asertivní komunikaãní styl II. 28. 5.

Vzdělávací projekt
hospodářské komory
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Mamut tour
S rozvíjejícím se jarem se naplno roz-

běhla cyklistická sezona. Ta má na Pře-
rovsku vždy v květnu své dva vrcholy.
Tím prvním je Šela maraton horských
kol, druhým pak Mamut tour, který
oslovil silniční cyklisty i bikery. Mamut
bude mít letos svůj osmý ročník a milov-
níkům cyklistiky nabídne už standardní
počet trast . Nemění se ani kilometrické
distance. Klub MiKo cycles připravil
v rámci osmého ročníku cyklomaratonu
Kellys mamut tour tři známé trasy ve-
doucí zajímavými terény. Nejdelší trať
měří 217 km a je určena pro nejzdatněj-
ší. Další má 135 km a je nejvíce obsazo-
vanou distancí. Nejkratší vzdálenost 56
km je hodně rychlá a je určena přede-
vším pro cyklisty se závodními sklony.
Tak jako vloni se jede jako nadační jízda
Krtek tour. Výtěžek bude opět věnován
onkologicky nemocným dětem. V roce
2007 startovalo v silniční části mamuta
na 300 cyklistů, mezi nimi třeba i bývalý
reprezentant Alois Kaňkovský. Z přerov-
ských silničářů se v posledních letech asi
nejvíce dařilo Stanislavu Špilerovi. Svou
oblibu si získal i bikerský závod dlouhý
58 km. V minulých letech byl na startu
i jeden z nejlepších českých cyklistů na
horském kole Pavel Boudný. Přerovský
cyklista Jaroslav Obruča pak v posledních
dvou ročnících obsadil 2. místo. Letos je
závod HK i přeborem společných sil
AČR. Centrem Mamut tour, který startu-
je 17. května, bude přerovské výstaviště.
Start ale bude na náměstí před radnicí.
Silničáři vyrazí v 8 hodin, bikeři o půl ho-
diny později. Závod je otevřen i pro
všechny rekreační cyklisty. 

Hokejová sezona skončila
úspěšně

V závěru března skončila hokejová se-
zona, která se zapíše mezi nejúspěšněj-
ší v posledních letech. Skončila až těs-
ně před branami kvalifikace o 1. ligu.
Po zcela nevydařené přípravě, kdy se
měnil trenér pár dní před startem sou-
těže, v úspěch věřil málokdo. 

Přerovský tým HC Zubr převzal bývalý
reprezentant a muž ověnčený vavříny
nejen z domácí ligy. Radoslav Svoboda
totiž má ve své sbírce i titul mistra světa
a zúčastnil se OH či Kanadského pohá-
ru. Trenér pak dokázal své svěřence st-
melit a motivovat tak, že se stali štikou
soutěže a dlouho se vyhřívali na špici ta-
bulky. Po základní části 2. ligy jsme pak
skončili na 3. místě za Novým Jičínem
a Hodonínem. Byli jsme nejúspěšnějším
týmem soutěže na vlastním ledě a to při-
lákalo na zimní stadion další diváky.
Tým poměrně mladých hokejistů řádně
rozčeřil vody i v play off. Ve čtvrtfinále
jsme porazili 3:1 na zápasy nebezpečné
Valašské Meziříčí a v semifinále přehrá-
li stejným poměrem utkání velkého ri-
vala – Nový Jičín. Ve finále jsme se utka-
li s týmem, který odborníci před soutěží
označili za největšího favorita – Techni-
kou Brno. Bez zajímavosti není ani to, že
celek z moravské metropole vedl náš

loňský kouč Jaroslav Beck a opory tvoři-
li hráči, které si s sebou odvedl včetně
odchovance Tomáše Martináka. Přes
„techniky“ jsme nakonec nepřešli po
prohře 3:1 na zápasy, ale ani v nejmen-
ším jsme nezklamali. Po vstupu pivova-

ru Zubr do přerovského hokeje se celko-
vá situace v klubu zlepšila. Podstatné je,
že se na hokej opět začalo chodit. 

Zajímavosti: HC Zubr sehrál v sezoně
nejvíce soutěžních zápasů ze všech
účastníků 2. ligy skupiny východ – 46. Pl-
ných 20 utkání skončilo ve výsledku roz-
dílem jediného gólu. V semifinále s NJ
takto skončila všechna střetnutí, dvakrát
rozhodly až samostatné nájezdy a v nich
byl u rozhodnutí odchovanec přerov-
ského hokeje Pavel Hanák. Nejvíce gólů
padlo v utkání HC – Orlová 6:5 ( pro-
dloužení), NJ – HC 6:4 a Blansko – HC
8:2. Nejméně potom v duelech Opava –
HC 0:1 a Technika Brno – HC 1:0. Všech-
na utkání základní části soutěže sehrál

Filip, 33 zápasů odehráli Novák, Hruška,
32 Frieb, 31 Pala, Jelínek, Kolář, Rak,
Šťastný, 30 Ditrich a Kamil Rajnoha. Cel-
kově se v dresu HC Zubr představilo 42
hokejistů. Nejtrestanějším mužem zá-
kladní části byl Jelínek, který si „odseděl“

103 minut. Pala 78, Rak 72, Frieb 62.
Obránce Bauer sehrál 29 zápasů, posbí-
ral 51 trestných minut, ale ani jeden bod
do kanadského bodování. Na opačném
pólu statistiky trestů stál Sprušil, který
měl na kontě trestů 0. Po Hodonínu ( ví-
ce než 1700 diváků na zápas) a Karviné
měl HC Zubr třetí největší návštěvnost –
625 na utkání. Venku bylo na naše bor-
ce po NJ zvědavo nejvíce lidí.

Informace z hokejového zákulisí ho-
voří o možné účasti Vsetína ve 2. lize.
Připočteme-li k tomu sestupující Pro-
stějov a Šumperk, bude mít příští ročník
soutěže velký náboj. Pokud ještě dojde
k rekonstrukci zimního stadionu, mají se
hokejoví fandové skutečně na co těšit.

Startuje MR v autokrosu
Autokros je přerovskou parádní spor-

tovní motoristickou disciplínou. Navíc
máme vyhlášenou trať na Přerovské
rokli, která pravidelně hostí nejen zá-
vody MČR, ale i ME. Trať využívají též

hobíci, kteří zde letos pojedou 4 závo-
dy MM v amatérském autokrosu. 

V Přerově odstartuje celý seriál Bresson
Mezinárodního mistrovství ČR v autokro-
su. Na Přerovské rokli se pojede již 3. a 4.
května. Letošní mistrovství má jen 6 pod-
niků. Po Přerovu jsou v kalendáři Nová Pa-
ka, Humpolec, Dolní Bousov, Dobřany
a Sedlčany. Všechny výsledky se budou za-
počítávat a tak o dramatičnost celé sezony
je postaráno. ME pak má pak vypsáno cel-
kem 11 závodů. Devátý v pořadí je Přerov,
termínem je poslední prázdninový víkend. 

Tak jako i vloni máme ve startovní listi-
ně svá želízka v ohni a to želízka hodně
žhavá. Úřadující mistr ve třídě D3A do
1600 ccm Ladislav Hanák nemůže myslet
na nic jiného, než je obhajoba loňského
double. Do sezony nastupuje se svým loň-
ským, jen mírně upraveným mistrovským
autem s motorem VW. Jezdec má bohaté
zkušenosti a svou vyzrálost by měl znovu
prodat. Ve stejné kubatuře pojede i Petr
Švestka. Ten bude po závodních tratích
vodit vůz, který úspěšně řídil Jan Jež. Bu-
gyna s motorem Kawasaki má řadu revo-
lučních novinek a ve spojení s talentova-
ným jezdcem by mohla být překvapením
sezony. Třetím jezdcem regionu je Tomáš
Pospíšilík ve třídě D3 do 600 ccm. Pilot se
připravoval přes zimu i na žarnovickém
plochodrážním stadionu, kde prestižní
slovenský podnik vyhrál. V jeho kubatuře
odešla řada starších jezdců do silnějších
vozů a tak se mladíkům otvírá cesta na
mety nejvyšší. Pospíšilík by mohl po loň-
ském 2. místě v Poháru Euraca jít ještě výš.

Stranu připravil Jaroslav Blaťák

Poslední hokejová sezona patřila k nejúspěšnějším v posledních letech.

■ Sport

Na Přerovské rokli odstartuje 3. a 4. května Mezinárodní mistrovství ČR v autokrosu.
foto David Klein

foto David Klein
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INZERCE

VÍTE CO PIJETE?
U NÁS ANO!

Stáèíme rozlévané lihoviny, likéry i jakostní vína vše bezdotykovou technologiíí dle norem EU.

Kvalita a ceny pøesvìdèí:
Vodka 40%              139 Kè/1 litr
Tuzemák 40%                     139 Kè/1 litr
Režná 35%               139 Kè/1 litr
Moravská švestka 40%       159 Kè/1 litr
Medovina                  149 Kè/1 litr

L ho i stáèíme o p i ných láh í
i v ny d ø nese v .

MORAVSKÁ VINOTÉKA a LIKÉRKA
ul. È. Drahlovského 3, Pøerov, tel.: 723 018 198

PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí až pátek  9 - 18 hod.
sobota    8,30 - 12 hod. ZDARMAPo vystøihnutí a pøedložení

tohoto kupónu obdržíte zdarma
v naší Moravské Vinotéce

degustaci 1x 0,02l
dle vlastního výbìru.

KUPON
na

DEGUSTACI

�

Odrùdová stáèená vína:
Modrý Portugal   48 Kè/1 litr
Cabernet Sauvignon     51 Kè/1\litr
Tramín èervený    48 Kè/1 litr
Rulandské šedé        48 Kè/1 litr
a další široký sortiment. XX

L

přivítejte jaro
s novými okny

jarn
í sl

evy

Komunistická strana âech a Moravy
Mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû

Vás zve na 

vefiejné shromáÏdûní obãanÛ k oslavám

1. MÁJE
1. kvûtna 2008 od 8.30 do 13 hodin

na Horním námûstí v Pfierovû a Klubu Teplo a.s. Pfierov

Program:
Zahájení, hymna

Vystoupení kandidáta do Senátu PâR Dr. Josefa NEKLA
Pfiedstavení kandidátÛ pro volby do Zastupitelstva 

Olomouckého kraje
Beseda s poslancem PâR Ladislavem MLâÁKEM, ãleny mûst-

ského zastupitelstva za KSâM a kandidáty KSâM pro volby 2008
ZÁHORSKÁ KAPELA

PETR DUDE·EK a BU¤INKY
Hry a soutûÏe pro dûti
Obãerstvení, tombola

8. kvûtna 2008 od 9.15 hodin
Kladení vûncÛ u pfiíleÏitosti 63. v˘roãí vítûzství nad fa‰ismem, 
ve spoleãné delegaci mûsta Pfierova a Armády âR, na pietních

místech: ul. gen. Janou‰ka, ul. Îelatovská, Mûstsk˘ hfibitov

S lidmi pro lidi



osvûtlení
pfiíleÏitost

chem. zn
fosforu

nepohoda

chem. zn.

dusíku
málem

zb
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Bratrská na konci 5.5.

Seifertova u v˘stavi‰tû 12.5.

Svornosti 19.5.

Riedlova kfiiÏovatka 5. a 19.5.

Za ml˘nem 3 12.5.

Sokolská parkovi‰tû 12.5.

Sokolská u domu 28 5. a 19.5.

P. Jílemnického u VST 12.5.

Na hrázi za mostkem 5. a 19.5.

Palackého za samoobsluhou 12.5.

tfi. 17. listopadu zezadu 5. a 19.5.

Dluhonice u b˘valé ‰koly 20.5.

Dluhonice u prodejny 6.5.

Wurmova za KSZ 13.5.

JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 13.5.

JiÏní ãtvrÈ I/4 6. a 20.5.

Kozlovská parkovi‰tû 6. a 20.5.

Pod valy u parkovi‰tû 13.5.

Svisle za samoobsluhou 6. a 20.5.

Trávník parkovi‰tû 13.5.

Trávník u Chemoprojektu 13.5.

BudovatelÛ parkovi‰tû 13.5.

BudovatelÛ 5–7 13.5.

U tenisu parkovi‰tû 6. a 20.5.

U rybníka u trafa 14.5.

JiÏní ãtvrÈ u Barumky 21.5.

Tyr‰ova parkovi‰tû 7.5.

Dvofiákova u garáÏí 7. a 21.5.

PurkyÀova denní pobyt 14.5.

B. Nûmce za VST 7. a 21.5.

·kodova u trafa 14.5.

Olomoucká u stavebnin 7.5.

Hranická parkovi‰tû u Z· 14. a 21.5.

Kainarova za Pfierovankou 14.5.

Vsadsko parkovi‰tû 7. a 21.5.

ÎiÏkova u ka‰ny 2.5.

Lovû‰ice u parku 9.5.

Lovû‰ice DráÏní 15.5.

VaÀkova dvÛr 22.5.

Kozlovice zaãátek obce 22.5.

Kozlovice náves 9.5.

Kozlovice Na vrbovcích 2. a 15.5.

Macharova 2. a 15.5.

Tománkova u garáÏí 9. a 22.5.

Fr. Rasche u parku 2. a 15.5.

Na louãkách 15 9. a 22.5.

V. Novosady u kostela 2. a 15.5.

Újezdec Pod dubíãky 9.5.

Újezdec Nová ãtvrÈ 22.5.

kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 2. a 16.5.

Popovice U trati 9.5.

Popovice za kapliãkou 23.5.

Vinary u garáÏí 2.5.

Vinary Mezilesí II 16.5.

Vinary RÛÏová 23.5.

Vinary Za humny u bytovky 9.5.

Henãlov náves 9.5.

Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 23.5.

Penãice u po‰ty 16.5.

Penãice V kótû 2.5.

âekynû nad rybníãek 16.5.

âekynû Na ãervenici 23.5.

âekynû Podlesí 2.5.

âekynû Boro‰ín 9.5.

Teliãkova u kotelny 2.5.

Pod Skalkou parkov. u 17–21 16.5.

Îeravice Such˘ potok 23.5.

Îeravice Pod lesem 9.5.

Jasínkova za Priorem 15.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – květen 2008
Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487, 581 772 543
�1. 5. • a) pû‰ky: Námû‰È na H.–Drahano-
vice–âechy p. K.–Velk˘ Kosífi– Slatinice;
b) na kole: Pfierov–Lazníky–pramen Od-
ry–Slavkov–Lipník n. B.–Pfierov
�3. 5. • Popice–Dolní Vûstonice–Dívãí
hrad–soutûska–Turold–Mikulov
�7. 5. • Vracov–Milotice–Vlko‰
�8. 5. Paseka–Sovinec–Re‰ovské vodo-
pády–Horní Mûsto
�10. 5. • a) pû‰ky: Kfitiny–jeskynû V˘pus-
tek a B˘ãí skála–Stará HuÈ–Adamov
b) na kole: Pfierov–Pavlovice–Lhota–Te-
plice n. B.–podél Beãvy–Pfierov
�14. 5. • Val. Mez.–Velká Lhota–Bystfiiãka
�17. 5. • Turistick˘ pochod 36.000 vala‰-
sk˘ch krokÛ
�17. 5. • Na kole: Pfierov–Stará Ves–Hole-
‰ov–Rusava–Bystfiice p. H.–Pfierov
�22.–28. 5. • TfieboÀsko
�24. 5. • Na kole: Pfierov–Bochofi–Záfiíãí
–Tovaãov–Blatec–Grygov–Brodek–Pfierov
�31. 5. • a) pû‰ky: ·akvice–Nové Ml˘-
ny–Bulhary–Lednice
b) na kole: Pfierov–Tr‰ice–Velk˘ Újezd–V˘-
kleky–Veselíãko–Osek n. B.–Pfierov

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

�1. 5. • Teplice n. B.–Val‰ovice–Teplice
nad Beãvou
�3. 5. • Babice–Paseck˘ Îleb–Chabiãov–
·ternberk
�6. 5. ve 14 hod. • schÛzka turistÛ, Vinary
�7.–11. 5. • Vysoãina–Nové Mûsto n. M.
�8. 5. • Vizovice–nauãná stezka–Janova h.
–Vizovice

�10. 5. • Moraviánská padesátka
�15. 5. • Blatec–Drahlov–Dub n. M.–Brodek
u Pfierova
�15. 5. • Ho‰tejn–Lázek–Cotkytle
�17. 5. • zájezd Súlovské skály. Trasa 1:
Maninská tiesÀava–Súlovské skály
Trasa 2: Maninská tiesÀava–Vrch Teplá–
Súlovské skaly–Súlov
�22. 5. • Bystfiice p. H.–Chvalãov–Tesák
�22. 5. • Ostrava–Landek–Hornické muz.
–Hradisko
�24. 5. • Teplice n. B.–Údol.–Krkavce–
Helf‰t˘n–Lipník n. B.
�24. 5. • DP SmrÏické vandr
�29. 5. • Troják–Bludn˘–Lázy–Louãka
�29. 5. • Zábfieh–Václavov–Jedlí–·títy
�29. 5. • Kopfiivnice–La‰ská stezka–hrad
·ost˘n–Kopfiivnice
�31. 5. • Moraviãany–Úsov–Bradlo–Nová
Hradeãná
�31. 5.–7. 6. • âeská Kanada

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

�6. 5. • schÛze v restauraci Pivovar 19 hod.
�8.–11. 5. • Podél Dunaje: Pasov–Wien, 4
dny, 60–110 km/den, J. Martinek, cyklo
�10.–11. 5. • Host˘nské vrchy: Val. Mezi-
fiíãí–Rajnochovice–Bystfiice p. H., 25 km, J.
Zavadilová, vlak 6.05 hod., pû‰í
�17.–21. 5. • Drávská cyklostezka: Misu-
rina–Tolbach–Lienz–Villach–Lava-
münd–Maribor, 5 dnÛ, 380 km, T. Beránek, bus
6.00 hod., cyklo
�24. 5. • 1. slanûní: Tesák–Skaln˘ (lezení)
–Bystfiice p. H., 14 km, J. Balcárek, bus 7 hod.
�31. 5. • Putování za Lo‰tick˘m tvarÛÏkem,
50, 35, 25, 15 km, vlak 7. 05 hod., pû‰í, cyklo

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
1. 5. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

4. 5. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

8. 5. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

11. 5. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

18. 5. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

25. 5. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna – Dvofiákova 7, lékárna
Dr. Paller – 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

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb v květnu

■ Blokové čištění města
Datum lokalita

7. 5. 2008 Pod Skalkou 
vãetnû parkovi‰È

14. 5. 2008 Hranická vãetnû parkovi‰È,
Sportovní

21. 5. 2008 Dr. Horákové, Teliãkova
vãetnû parkovi‰tû

28. 5. 2008 Pod Valy, Kozlovská

V uveden˘ch lokalitách budou rozmístûny
pfienosné dopravní znaãky 5 dní pfied termínem
blokového ãi‰tûní.

INZERCE

To nejlepší pro Vás z příspěvků Fondu prevence
v roce 2008:
■ Preventivní oãkování a pfieoãkování proti klí‰Èové encefalitidû
■ Oãkování proti rakovinû dûloÏního ãípku (aÏ 4.000 Kã, 12–17let)
■ Oãkování proti zardûnkám, spalniãkám a pfiíu‰nicím (PRIORIX) 
■ Ozdravné pobyty dûtí a mládeÏe pofiádané M·, Z·, S·, OU
■ Pfiíspûvek na masáÏe, pohybové aktivity, saunu, solné jeskynû
■ Pfiíspûvek na plavání kojencÛ a dûtí
■ Pfiíspûvek pro dárce krve a kostní dfienû
■ Pfiíspûvek na vitamínov˘ pfiípravek pro tûhotné Ïeny + DVD „Jak

proÏít zdravé tûhotenství“
■ Pilotní projekt „Stomatologická prevence dûtí“ (3–15let)
■ Pfiíspûvek na zakoupení cyklistické nebo lyÏafiské helmy 

– NOVù od 1. 3. 2008
■ Sleva ze vstupného na bazén Prostûjov, Olomouc, pfiíspûvek ve v˘‰i

Kã 250,-/osoba/rok na bazén v Pfierovû

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance?

Využijte možnosti zaregistrovat se k 1. 7. 2008 a získat tak poukázku v hod-

notě 300 Kč  na nákup vitaminových a antikoncepčních přípravků. Stejnou

poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového klienta.

Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:

Regionální pracovi‰tû Kontaktní místo
Partyzánská 3 Husova 2846/2 
Prostûjov Pfierov 
� 582 305 722–5, 582 305 733 � 581 259 074
Úřední hodiny: Úřední hodiny:
Po, St 8–17 hodin Po 8–12 13–17 hodin
Út, Čt 8–15 hodin St 13–17 hodin

www.zpma.cz info@zpma.cz Modrá linka 844 125 124

��� Výzva ���
Redakce Přerovských listů hledá au-
tora křížovek či osmisměrek. Zájemci
o spolupráci se mohou hlásit na tel.
581 268 451 nebo e-mailem: eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz
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Tak zní název nově připravované vý-
stavy, kterou mohou návštěvníci zhléd-
nout v Malém výstavním sále přerov-
ského zámku. Budou zde představeny
svatební zvyky a obyčeje typické pro
tento obřad v 19. a 20. století, stejně ja-
ko další nezbytné artefakty, bez níž si
mnozí snoubenci vstup do manželství
nemohou ani představit. 

Na dobových fotografiích a několika
reálných příkladech zde bude zdoku-
mentován vývoj městského svatebního
oděvu, představeny nezbytné součásti
hanáckého lidového svatebního kroje
a doplňky, jež provázely svatby židovské.
Výstava je koncipována jako součást do-
provodného programu ke 2. ročníku
folklorního festivalu V zámku a podzám-
čí – Svatba, který, jak sám podtitul napo-
vídá, se letos ponese plně ve svatebním
duchu. Výstavu mohou návštěvníci vi-
dět od 8. května do 13. července. glac

■ Pozvánky do Muzea Komenského v Přerově

Slavnostní Den otevřených dveří muzea
Stejně jako v předchozích letech i le-

tos, u příležitosti výročí osvobození
Československé republiky, se dne 8.
května zdarma pro návštěvníky otev-
řou výstavní prostory Muzea Komen-
ského v Přerově. 

A jak je již dobrým zvykem, i nyní zde
bude připraven doprovodný program.
V 9 hodin pracovníci muzea zahájí ver-

nisáží hned dvě výstavy, a to Malé ra-
dosti Ljubomíra Buriana a Květiny bílé
po cestě aneb Svatby v průběhu století.
Od desíti hodin vystoupí na nádvoří
zámku přerovský smíšený pěvecký sbor
Vokál. Ve 14 hodin, rovněž na nádvoří,
se představí folklorní soubor Haná Pře-
rov za doprovodu cimbálové muziky Fr-
gál se svým komponovaným progra-

mem Hanko rozmilá. A nejen to. Na zá-
věr vystoupení je pro návštěvníky při-
praveno malé překvapení. V případě ne-
přízně počasí, budou oba venkovní pro-
gramy přesunuty do prostor Mervartovy
síně. Přesto doufejme, že nám počasí
bude přát a slavnostní den si jak pracov-
níci muzea, tak účinkující a hlavně ná-
vštěvníci užijí opravdu slavnostně. glac

Malé radosti Ljubomíra Buriana
Od 8. května se mohou návštěvníci

Muzea Komenského v Přerově podělit
s malířem Ljubomírem Burianem o je-
ho „Malé radosti“ na stejnojmenné vý-
stavě, uspořádané v Galerii přerovské-
ho zámku. 

Burian zde, po pěti letech, opět vysta-
vuje část ze své tvorby. I nyní představí
poetické pohledy nejen na Přerov a jeho
zákoutí, ale prostřednictvím obrazů se-

známí diváky se svými oblíbenými místy,
zátišími a drobnými motivy, které jsou
nejen jeho radostmi, ale, jak pevně věřím,
uspokojí i návštěvníky výstavy. Výběr
z jeho rozsáhlého malířského díla zahr-
nuje jak oleje, tak kombinované techniky
a akvarely, jež představují těžiště jeho prá-
ce. Poetická dílka, jejichž hlavní ambicí je
pohladit po duši a potěšit oko diváka, bu-
dou vystavena do 29. června. glac

Z vystoupení divadla Dostavník na loňském Dni otevřených dveří

Prohlídka expozice motýlů

Svatební pár z konce 20. let minulého století

Po loňské komorní přerovské výstavě
v Muzeu Komenského, uspořádané
u příležitosti malířčina životního jubilea,
se mohou milovníci výtvarného umění
potěšit s díly Evy Siblíkové opět, a to ve
větším rozsahu v olomoucké Galerii G.

Autorka zde představuje nejen obrazy,
malované hlavně na milované chalupě
v Pavlově, ale i starší monotypy s moti-
vy brouků. Pro ty, kteří nestihli navštívit
výstavu v Přerově se tímto naskýtá skvě-
lá příležitost učinit tak v Olomouci. Slav-
nostní zahájení proběhne ve středu
7. května v Galerii G, výstava potrvá do
31. května. glac

Eva Siblíková
vystavuje v Olomouci

Eva Siblíková, Cesta vzhůru, olejomalba

Koncert
Oldřicha Janoty

Vystoupení písničkáře Oldřicha Janoty
se koná ve středu 7. května v 19 hodin
v klubu Teplo na Horním náměstí.
Vstup zdarma.

45 let Vokálu
Koncert smíšeného pěveckého sboru
Vokál  se bude konat 8. května v 10 ho-
din v Mervartově síni přerovského
zámku. Na programu zazní  spirituály,
gospely i jazzové skladby.

Dobrý večer Mr. Swing
Hudebně zábavný pořad Jiřího Kram-
pola a jeho hostů se bude konat 9. květ-
na v Přerově v klubu Teplo.

Květiny bílé po cestě
aneb 

Svatby v průběhu století

Výstava

Pozvánky

Výstava

Pohled na přerovský zámek, perokresba, 1958



KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

Pondělí 15–21 jen v párech 15–21 13–21

Úterý 14–20 ženy 14–20 7–15

Středa 13–21 muži 13–21 13–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7–15

Pátek zavřeno zavřeno 7–15

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1. a 8. 5. – svátek, zavřeno

RELAXACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • KVĚTEN 2008

VÝJIMKY – plavecký areál
1. a 8. 5. dětský a 50m bazén 10–21

24. 5. dětský a 50m bazén 10–12, 13.30–19

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30

Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17

Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30

Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15

Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10–18 10–18 10–12
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■ Středisko volného času 
ATLAS a BIOS

�1. 5. • vystoupení dûtí na Îerotínovû ná-
mûstí v rámci kvûtnov˘ch oslav od 10 do 12 hod.
�5. 5. • vernisáÏ v˘stavy fotoprací a v˘-
tvarn˘ch prací dûtí v Mûstském inform. centru
�10. 5. od 10 hod. • Dance Evolution –
3.roãník taneãní soutûÏe v Sokolovnû v Pfierovû
�17. 5. • Mamut tour 2008 – cyklistick˘ zá-
vod pro dûti na V˘stavi‰ti – pfiihlá‰ky v ATLASu
�17. 5. • Zlatá vãela 2008 – soutûÏ pro ve-
fiejnost, pfiihlá‰ky pfiedem, BIOS
�21. 5. • Zlatá ‰tika – soutûÏ pro vefiejnost,
pfiihlá‰ky pfiedem, BIOS
�30. a 31. 5. • Den otevfien˘ch dvefií v BIOSu

■ Loutkové divadlo
�16.–18. 5. • Loutkáfiské letnice v Pfierovû

�14. 5. • vlakov˘ turistick˘ v˘let na Ond-
fiejník. Odjezd vlaku z nádraÏí âD v 6.05 hodin.
Návrat v odpoledních hodinách. Vedoucí R. Klein.

■ Akce pro seniory PSP

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A. Komensk˘, Ar-
cheologie Pfierovska, Entomologie, Mineralogie,
Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu zvonu,
Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie od-
boje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
Výstavy:

�do 4. 5. • Dana Hlobilová
�do 25. 5. • Pfiírodozpyt tj. fysika a che-
mie
�do 8. 6. • Od HanákÛ k IndiánÛm kmene
Hopi
�8. 5.–29. 6. • L. Burian – v˘stava obrazÛ
�8. 5.–13. 7. • Kvûtiny bílé po cestû aneb
Svatby v prÛbûhu století

Korvínský dům
�7. 5. • KdyÏ k nám pfiijel první vlak (prÛ-
myslová revoluce v Pfierovû), Mgr. M. Chumchal
�14. 5. • Vstfiíc k Belle epogue (realismus,
impresionismus a secese), Mgr. Glacová
�28. 5. • Konec star˘ch ãasÛ (umûní v le-
tech 1914–1945), Mgr. K. Glacová

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky •
Ptaãí lípa
�Ostrovy Sandokana – v˘stava o pfiírodû a li-
dech Indonésie. Barevné fotografie zvífiat, rost-
lin, lidí a krajin ilustrující Ïivot místních obyvatel.
�do 30. 9. • Oologie aneb Z ãeho se vy-
klubu – v˘stava ptaãích vajec
�11. 5. • Vítání ptaãího zpûvu – vycházka
ranní pfiírodou plnou zvukÛ jara, ukázka odchytu a
krouÏkování ptákÛ. Sraz v 6 hodin pfied ORNIS,
Bezruãova 10.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí,
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin.

Hrad Helfštýn
dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 30. 10. • Expozice historické mincovny.
�1. 5.–24. 8. • Igor Kitzberger – studie
plastiky J. A. Komenského
�3. 5. • Author ·ela maraton, cyklomaraton
horsk˘ch kol.

■ Památník lovců mamutů
úter˘, ãtvrtek a sobota 10–12, 13–15 hodin,

jindy po pfiedchozí domluvû na tel. 581 211 739

■ Akademie III. věku
�15. 5. v 15 hod. • Sociální péãe u ne-
mocn˘ch a seniorÛ. Pfiedná‰í PhDr. Marta Va-
ni‰ová v nové zasedací místnosti v budovû ku-
chynû pfierovské nemocnice.

■ Hrad Sovinec
�3. 5. 10–19 hodi a 4. 5. 10–17 hodin •
Pfiízrak temné noci. 
�17. a 18. 5. 9–18 hod. • Láry fáry do po-
hádky. Dûtsk˘ den na Skalním hradu
BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, e-mail : so-
vinec.purkrabi@volny.cz

■ KPVU
�15. 5. • Po stopách lovcÛ mamutÛ – ar-
cheologick˘ koutek v Z· a náv‰tûva Památníku
lovcÛ mamutÛ s Mgr. Ale‰em Drechslerem. Sraz
v 15 hodin u Z· Pfiedmostí.

■ Městský dům
�6. 5. v 19.30 hodin • Vûra ·pinarová –
Tour 2008. Koncert známé zpûvaãky za dopro-
vodu vlastní skupiny: Adam Pavlík Band – Jifií Hra-
bovsk˘, Petr Musálek, Martin S˘kora, Ivo ·indler.
�11. a 25. 5. ve 13.45 hodin • Nedûlní pár-
ty pfii dechovce. Tradiãní nedûlní taneãní od-
poledne s dechovou hudbou Záhorská kapela.
�12. 5. v 19.30 hodin • Velká zebra aneb
JakÏe se to jmenujete? – divadelní hra. Hra-
jí: v hlavní roli Christiána – Ondfiej Vetch˘, dále
v alternaci: Nela Boudová/Dana âerná, Katefiina

Hrachovcová Terãíková/Jitka JeÏková, Martina
Hudeãková/Dagmar âárová a dal‰í. 
�22. 5. v 19 hodin • Screamers tisíce
a jedné noci – Travesti show
�30. 5. v 19.30 hodin • ·umn˘ Pfierov.
Pfiedpremiéra dokumentu a beseda s jeho tvÛrci
reÏisérem R. Lipusem a architektem D. Vávrou 
Upozornûní: PÛvodnû plánovaná ãeská lidová
opereta Na t˘ louce zelen˘ s Josefem Zímou v ter-
mínu 14. 5. se pfiesouvá na podzim. ZároveÀ do-
chází k posunu divadelní hry Velká zebra aneb Jak-
Ïe se to jmenujete? z 26. 5. na 12. 5. Vstupenky
zÛstávají v platnosti, vrácení – pfies pokladnu MD.
Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:
8–17 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

Výstava psů
V sobotu 24. května se na přerovském

Výstavišti bude konat 4. ročník výstavy
voříšků a psů bez průkazu původu.
K vidění budou členové kynologického
klubu Přerov-Předmostí, kteří představí
se svými svěřenci různé psí sporty. Se
svými rukodělnými výrobky se dále
představí klienti z Ústavu sociální péče
– Denní pobyt pro mentálně postižené.
Organizátoři výstavy předvedou i pejsky
z přerovského útulku pro zvířata. 

Výtěžek z výstavy bude věnován dě-
tem z Ústavu sociální péče – Denní po-
byt pro mentálně postižené. red.

Pozvánka

Dětské tábory
Pořádá Centrum pro volný čas

mládeže, Přerov, Tyršova 2
�27. 6.–6. 7. • tábor pro dûti od 8 do 12
let v Beskydech, Horní Beãva, cena 1980 Kã
�6.–20. 7. • tábor pro mládeÏ od 13 do 18
let v Beskydech, Horní Beãva, cena 2800 Kã
�15.–24. 8. • tábor v Chorvatsku, Zaostrog
pro dûti a mládeÏ od 12 do 26 let, 6300 Kã. 
Informace a pfiihlá‰ky na v˘‰e uvedené adrese,
tel.ãísle 608 909 916 a na www.cvcm.cz.

Pořádá Brontosaurus
�12.–26. 7. • Harry Potter a elixír znovu-
zrození pro dûti od 8 do 14 let, cena 2850 Kã.
âtrnáct dní nabit˘ch pfiátelstvím, magií a dobro-
druÏstvím pfii boji proti Pánu zla a jeho pfiisluho-
vaãÛm v malebném údolí fiíãky Bystfiice.
�27. 7.–3. 8. • Vodáck˘ puÈák po Ohfii pro
dûti od 10 do 17 let, cena 2750 Kã. Dûtsk˘ vo-
dáck˘ tábor na kánoích se zku‰en˘mi instruktory.
Putování z Chebu pfies Loket, kolem Svato‰sk˘ch
skal, dále pfies Karlovy Vary a pramen Mattonky
do Klá‰terce nad Ohfií. Nocování kaÏd˘ den na ji-
ném místû, poznávání zajímav˘ch míst podél fie-
ky. Vhodné i pro zaãáteãníky.
�9. 8.–23. 8. • Asterix a Obelix pro dûti od
8 do 15 let, cena 2800 Kã. StaÀ se na chvíli udat-
n˘m Galem, nepfiemoÏiteln˘m fiímsk˘mi vojsky!
Stanov˘ tábor u Jívové v údolí fiíãky Bystfiice.
�24.–30. 8. • Lesní ãarování pro rodiãe
s dûtmi od 3 do 8 let, cena dítû 1500 Kã, do-
spûl˘ 1800 Kã. Stanov˘ tábor pro rodiãe s dûtmi
v Jívové u Olomouce. T˘den romantiky v pfiírodû,
v˘tvarné dovednosti, koupání, soutûÏe, hry a zá-
bava pro dûti i dospûlé.
Informace K. Jílek, tel: 776 036 046, e-mail: del-
fin@brontosaurus.cz, web: delfin.brontosaurus.cz

Pořádá Duha klub Rodinka
�12.–18. 7. • tábor s plaváním pro rodiãe
s dûtmi od 1 do 10 let na Horní Beãvû
�2.–8. 8. • Do fií‰e kouzel a fantazie s kelt-
sk˘m motivem pro dûti od 6 do 12 let
v Bystfiici p. H.

Dal‰í aktivity naleznete na www.rodinka.cz

Nabídka



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

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14. května 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

12.–23. 5. • Miroslav Drábek
M. Drábek privátně studoval

v soukromé malířské škole
v ateliéru malířky Věry Šteflové
v Praze. Od roku 1992 se vý-
tvarnému umění věnuje profe-
sionálně. Jeho oblíbenou tech-
nikou je klasická olejomalba na
plátně či dřevě, kde se tématic-
ky orientuje na bizarní svět cir-
kusu a divadla. Věnuje se též
akvarelům, kombinovaným
technikám nebo pastelu. 
V letech 1995–2000 se účastní

řady společných i samostatných výstav doma i v zahraničí. Stěžejním projektem to-
hoto období byla putovní výstava Cirkus – divadlo – lidé, která měla úvodní verni-
sáž v českobudějovické galerii Zlatý kříž a následně proběhla v mnoha městech
u nás i v Německu.
V roce 1998 byla tato kolekce s velkým úspěchem vystavena i v galerii Atrax. Od té-
to doby galerie Atrax spolupracuje s tímto nadaným a žádaným moderním malí-
řem, jehož dílo je postaveno na dynamičnosti a zářivé barevnosti. Autor se vrací do
galerie po deseti letech s velkou kolekcí svých obrazů.

V květnu zde vystavuje výtvarník Vilém Pokorný. Od dětských let je těsně spjat s pří-
rodou. Vyrůstal v ní, přírodnímu materiálu, dřevu, patřila jeho původní profese.
Ústředním tématem jeho tvorby je krajina a příroda ve svých proměnách. Vytvá-
ří též obrazy květin, trav, věnuje se detailům krajiny. Pracuje olejovými barvami.
V Přerově bude vystavovat hlavně obrazy ze své současné tvorby.

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

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

15.–29. 5. • Renata Greiner – obrazy
Po mnoha výstavách v cizině, mimo
jiné s českými skláři, se po revoluci
objevila i v českých uznávaných gale-
riích. Její práce najdete také v měst-
ských galeriích, kde oceňuje přede-
vším velké prostory. 
Motivy jejích obrazů se orientují na
blízké okolí a její záliby: umění, ces-
tování, starožitnosti, hudba, příroda,
sport, architektura, dějiny, móda. 
Tvorba Renaty Greiner překvapuje
technickou dokonalostí. Používá při
malování akvarelové barvy, někdy
v kombinaci se stříkací pistolí, jindy
v kombinaci s akvarelovými pastelka-
mi či ve spojení s aplikovanými kovo-
vými objekty. Obvykle pracuje s akva-
relem jako s temperou a s dost su-
chým štětcem.
Vernisáž se koná 15. 5. v 17.30 hodin.

Miroslav Drábek, Na scéně, olej.

V květnovém Domečku návštěvní-
ky přivítá nová kolekce tradiční
majolikové užitkové keramiky
Denisy Chvátalové a Jiřího Kala-
bise. Obě dílny navázaly na tradič-
ní tupeskou majoliku, která v díl-
ně vzniká stále, souběžně s nový-
mi moderními vzory. Sortiment
dílen je velmi široký, přes hrníčky,
soupravy, vázy, mísy, zvonky až po
oblíbené květinové obaly.

Z textilních dílen uvidíte letní kolekce ubrusů a prostírání, originálních malova-
ných i batikovaných polštářů a novou kolekci hedvábí Daniely Koplové.

Renata Greiner, bez názvu, kombinovaná technika.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–4. 5. v 17.30 a ve 20 hod. • LET’S
DANCE 2 STREET DANCE (USA, hudební ro-
mantické drama, titulky). ReÏie: Jon Chu. Hrají:
Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp, Te-
liska Shaw, Jennifer Rouse.
�5.–7. 5. v 17.30 hod. • 27 ·ATÒ (USA, ro-
mantická komedie, titulky, premiéra). ReÏie: An-
ne Flatcher. Hrají: Katherine Heigl, James Mard-
sen, Edward Burns, Judy Greer.
�5.–6. 5. ve 20 hod. • TAHLE ZEMù NENÍ
PRO STAR¯ (USA, thriller, titulky, premiéra).
ReÏie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Javier Bar-
dem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody
Harrleson.

�8.–14. 5. v 17.30 hod. a 8.–11. 5. ve 20
hod. • TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA (âR,
komedie, premiéra). ReÏie: Patrik Hartl. Hrají: Eva
Holubová, Jifií Mádl, Monika Zoubková, Jaromír
Dulava, Ivana Ch˘lková.

�12. a 13. 5. ve 20 hod. • KARAMAZOVI
(âR, drama, premiéra). ReÏie: Petr Zelenka. Hra-
jí: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chmela, Mar-
tin My‰iãka, David Novotn˘.
�15.–21. 5. v 17 hod. • SPEED RACER
(USA, dobrodruÏn˘, akãní, ãesk˘ dabing, premi-
éra). ReÏie: Larry Wachowski, Andy Wachovski.
Hrají: Emile Hirsch, Christina Ricci, Susan Sa-
randon, Matthew Fox 
�15.–18. 5. ve 20 hod. • 3:10 VLAK DO YU-
MY (USA, western, titulky, premiéra). ReÏie: Ja-
mes Mangold. Hrají: Russell Crowe, Christian
Bale, Logan Lerman.

�19. a 20. 5. ve 20 hod. • HRANICE SMR-
TI (Francie/·v˘carsko, horor/thriller, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Xavier Gens. Hrají: Karina Testa,
Aurélien Wiik, Patrick Ligardes.
�22.–24. 5. v 17 hod. a 25. 5. v 15.30
hod. • LOVCI DRAKÒ (Francie/Nûm./Luxem.,
dûtsk˘/rodinn˘, animovan˘, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie: Guillaume Ivernel, Artur Qwak.
�22.–25. 5. v 20 hod. a 25. 5. v 17.30

hod. • BOBULE (âR, letní komedie). ReÏie: To-
má‰ Bafiina. Hrají: Kry‰tof Hádek, Luká‰ Lang-
majer, Václav Postráneck˘, Tomá‰ Matonoha, Lu-
cie Bene‰ová.
�26. a 27. 5. v 17.30 hod. • KULIâKY (âR,
komedie, premiéra). ReÏie: Olga Dabrowská. Hra-
jí: Josef Vystrãil, Libu‰e Balounová, Marika Pro-
cházková, Tereza Nvotová.
�26. a 27. 5. ve 20 hod. • RESERVATION
ROAD (USA, psychologick˘ thriller, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Terry George. Hrají: Joaquin Pho-
enix, Mark Ruffalo, Jennifer Connely.
�29.–31. 5. v 17 hod. a 1. 6. v 15.30 hod.
• WINX CLUB – V¯PRAVA DO ZTRACENÉHO
KRÁLOVSTVÍ (Itálie dûtsk˘/rodinn˘, animova-
n˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Iginio Straf-
fi. âesk˘ dabing: Klára Jandová, Klára ·umano-
vá, Ivana Korálová, Lucie Vondráãková.
�29. 5.–1. 6. ve 20 hod. a 1. 6. v 17.30
hod. • ÚHEL POHLEDU (USA, drama/thriller,
titulky, premiéra). ReÏie: Pete Travis. Hrají: Denis
Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney
Weaver.

�7. 5. ve 20 hod. • NÁMùSTÍ SPASITELE
(Polsko, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Krysz-
tof Krauze, Joanna Kos-Krauze. Hrají: Jowita
Budnik, Arkadiusz Janiczek, Ewa Wancel.

�14. 5. ve 20 hod. • MONT BLANC –
4807 m n. m. (âR (Pfierov), outdoorov˘ film,
premiéra). ReÏie a kamera: Alexandr Salachov.
�21. 5. ve 20 hod. • 11. HODINA (USA, do-
kument, titulky, premiéra). ReÏie: Leila Conners,
Petersen, Nadia Conners. Herci: Leonardo Di
Caprio, Michail Gorbaãov, Paul Hawking

�28. 5. v 17 hod. • EDITH PIAF (Francie/Ang-
lie/âR, drama, titulky). ReÏie: Olivier Dahan. Hra-
jí: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Cou-
rau, Gérard Depardieu.

�4. 5. 15.30 hod. • SIMPSONOVI VE FILMU
(USA, animovan˘ sitcom, ãesk˘ dabing). âesk˘
dabing: Martin Dejdar, Jifií Lábus a dal‰í.
�11. 5. v 15 hod. • ARTHUR A MINIMOJO-
VÉ (USA/Francie, rodinn˘, ãesk˘ dabing). âes-
k˘ dabing: Jan Battûk, Lucie Vondráãková, Tomá‰
Jufiiãka, Ale‰ Procházka.
�18. 5. v 15.30 hod. • S KRTKEM DO PO-
HÁDKY I. (âR, dûtské pásmo).
�25. 5. v 15.30 hod. • LOVCI DRAKÒ (Fran-
cie/Nûm./Luxem., animovan˘, ãesk˘ dabing,
premiéra).
�1. 6. v 15.30 hod. • WINX CLUB – V¯-
PRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ (Itá-
lie, animovan˘, ãesk˘ dabing, premiéra).

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


