
Jednalo se o Sociální služby města Pře-
rova (SSMP), Ústav sociální péče – Denní
pobyt pro mentálně postižené (ÚSP-DP),
Městské jesle (MJ), Služby města Přerova
(SMP), Technické služby města (TSMP)
a Městkou knihovnu v Přerově (MěK). Zá-
roveň jmenovali výbor, jehož členy se sta-
li zástupci všech politických stran zastupi-
telstva města. Schválili založení jedné ob-
chodní společnosti, a to Technických slu-
žeb města Přerova, a dvou příspěvkových
organizací, Služeb města Přerova a orga-

nizace zajišťující sociální služby. Poté se
zabývali tím, co která organizace, ať přís-
pěvková nebo budoucí obchodní společ-
nost, bude vykonávat. 

O aktuální informace jsme požádali
předsedu výboru Ing. Jiřího Lajtocha.

� Jako první se nabízí otázka, co měs-
to sleduje touto restrukturalizací?

Samozřejmě úsporu peněz a efektiv-
nější provoz těchto organizací. 

„Pro děti z mateřských a základních
škol, ale i veřejnost přichystáme dílnič-
ky na výrobu kraslic, přání a ukázky ve-
likonočních tradic a řemesel. Každý den
bude něčím odlišný a zajímavý. Po ce-
lou dobu návštěvníci budou mít příle-
žitost zhlédnout výstavu nádherných
výrobků, které vznikly v rámci aktivit

našeho volnočasového střediska, ale
i za přispění spousty dalších osob, kte-
ré chtějí udržet kouzlo Velikonoc,“ in-
formovala Mgr. Blanka Mašková pově-
řená řízením Střediska volného času
ATLAS a BIOS.

„Pozornosti návštěvníků neujdou vý-
robky děvčat z kroužku paličkování, je-

jichž práce byla vysoce oceněna také
krajkářkami z Cuijku při jejich návštěvě
Přerova na podzim loňského roku. Na-
víc v domácnostech některých stálých
vystavovatelů to už teď voní perníkem
a také z obyčejných vajíček se „rodí“
krásné tradiční i netradiční kraslice,“ do-
plnila Blanka Mašková. Šaf 

Restrukturalizace příspěvkových organizací dostává
konkrétnější podobu
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pokračování na straně 2 �

Jarní náladu spolehlivě vyvolá 
tradiční Velikonoční salon

Zastupitelé už na červnovém zasedání vloni schválili záměr
restrukturalizace některých příspěvkových organizací města.

foto Pavel Cimbálník
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Na magistrátu proběhlo
šetření spokojenosti občanů

Restrukturalizace příspěvkových 
organizací dostává konkrétní podobu

V souvislosti s plánovanými změnami
jsme se zabývali i činností obchodní
společnosti založené městem, konkrét-
ně činností Tepla Přerov, a.s. Chceme
využít možnosti a potenciál této fungu-
jící obchodní společnosti k tomu, aby
došlo u některých činností ke snížení
provozních nákladů, zvýšení příjmů
a tím k větší možnosti investovat do již
zastaralých zařízení. Členové výboru na
prosincovém zastupitelstvu roku 2007
předložili návrh založit obchodní spo-
lečnost TSMP s.r.o., zrušit příspěvkovou
organizaci TSMP, schválit rozsah čin-
ností SMP a rozšíření spektra podnikání

společnosti Teplo Přerov, a.s. Zároveň
podali návrh pokračovat v restrukturali-
zaci sociálních služeb, Městské knihov-
ny v Přerově, zabývat se založením ob-
chodní společnosti Lesy Přerov a po-
chopitelně věnovat pozornost organi-
začně personálním záležitostem nových
společností.

� Která rozhodnutí padla?
Výbor schválil založení obchodní spo-

lečnosti TSMP s.r.o. a změnu rozsahu
služeb příspěvkové organizace SMP.
Obchodní společnost by měla fungovat
od 1. července letošního roku. Bude za-
bezpečovat činnosti, které v současné
době vykonává příspěvková organiza-
ce. Jejich okruh se rozšíří o některé dal-
ší, které v minulosti provozovaly SMP.
Jde o provozování parkovišť, zajištění
provozu tržních míst a výběr poplatků
za ně. SMP předají celou správu a údrž-
bu plaveckého areálu, koupaliště Pen-
čice a zimního stadionu společnosti
Teplo Přerov, a.s. SMP budou prozatím
zajišťovat činnost Městského infor-
mačního centra, provozovat památník
lovců mamutů, silniční dopravu, Lagu-

nu a skatepark a lázně Bochoř. Uvažo-
valo se o tom, že by tato organizace do
budoucna zajišťovala kulturní, spor-
tovní a další akce. Mohl by pod ni spa-
dat například Městský dům, tedy pro-
vozování kultury v tomto zařízení, ško-
licí středisko Tepla Přerov a.s. a kino
Hvězda. V současné době je ovšem
Městský dům a kino Hvězda v dlouho-
dobém pronájmu. V Městském domě
by se mimo tento problém musela řešit
i otázka rozdělení energií a není tedy
možné, aby provozování kultury v těch-
to objektech přešlo pod správu SMP
v nějaké dohledné době.

� Co bude výbor aktuálně řešit v letoš-
ním roce?

V tomto roce se budeme zabývat kni-
hovnou a sociálními službami. Co se tý-
ká knihovny, tak se zatím nabízejí dvě
řešení. Jedním z nich je, že knihovna by
společně s městským informačním stře-
diskem vytvořila jakési větší kulturní
a informační centrum. Knihovna by
ovšem měla mít do budoucna i odpoví-
dající prostory ke své činnosti. Druhou
možností je, že by knihovna byla sou-
částí SMP, které by se zabývaly, jak už
jsem uvedl, kompletním zajišťováním
kulturních, sportovních a dalších akcí ve
městě. 

Výbor se bude v letošním roce zabývat
i podobou sociálních služeb. V součas-
né době zajišťují tuto oblast dvě organi-
zace – SSMP a ÚSP-DP. Městské jesle
jsou nestátní zdravotnické zařízení, ne-
jedná se tedy v jejich případě přímo
o poskytování sociálních služeb. Nabízí
se varianta sloučení těchto tří příspěv-
kových organizací v jednu. Zpracování
koncepce knihovny a sociálních služeb
bude tedy jeden z klíčových úkolů výbo-
ru v roce 2008. Eva Šafránková

Celkem 15 tazatelů
se na pěti místech
obracelo na klienty
přicházející na pře-
rovský magistrát.
Bylo uskutečněno
581 rozhovorů při
vstupu a 530 rozho-
vorů při výstupu,

celkem tedy 1 111 rozhovorů. Na dva
úřední dny (Po a St) připadly asi tři čtvr-
tiny všech rozhovorů. Počty rozhovorů
vedených v dopoledních i odpoledních
hodinách byly vyrovnané. Asi u 6 % roz-
hovorů se uskutečnila jen první část při
příchodu klientů do budov magistrátu.

Odpovídali občané všech věkových
kategorií, přibližně stejně muži i ženy.
Muži byli dotazováni více na odborech
dopravy, zemědělství a také na staveb-
ním úřadu; ženy zase na odborech fi-
nančních a sociálních věcí.

Respondenti byli v rámci rozhovorů po-
žádáni o hodnocení práce odborů (znám-
kami 1–5, kdy 1 = nejlepší hodnocení, 5 =
nejhorší hodnocení). Nejlépe ohodnoce-
no (1) bylo 64 % zaměstnanců, stupeň 2

získalo 21 procent zaměstnanců a znám-
ku 3 až 5 dostalo 15 % zaměstnanců.

Hodnocení práce jednotlivých odborů
mimo jiné souviselo s tím, zda klienti
odcházeli s vyřízenou záležitostí nebo
byl jejich požadavek z nějakého důvodu
postoupen k dalšímu vyřízení, případně
při nesplnění podmínek daného řízení
nebylo vyhověno jejich požadavku.
Z uvedeného šetření vyplynulo, že
s fungováním našeho magistrátu je vel-
mi spokojeno 85 % dotázaných, pouze
15 % občanů mělo k práci úředníků vý-
hrady. Podrobnější údaje o výsledcích
šetření budeme znát až v průběhu dru-
hého čtvrtletí letošního roku.

Přesto mohu s hrdostí konstatovat, že
je práce našeho magistrátu ze strany ve-
řejnosti kladně hodnocena. Samozřejmě
se nemůžeme vyvarovat konfliktních si-
tuací, ne každý je spokojen s výsledkem
návštěvy magistrátu. Naší snahou je však
práci odvádět kvalitně, občanům věno-
vat maximální pozornost a důrazně
uplatňovat kvalitu řízení v podmínkách
přerovského magistrátu.

Ing. Jiří Bakalík, tajemník

Vloni koncem listopadu proběhlo šetření spokojenosti občanů
s prací našeho úřadu. Zajišťovali je studenti a odborníci Katedry so-
ciologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci.

� pokračování ze strany 1

Vzdělávací projekty
hospodářské komory

Do vzdělávacího projektu přerovské 
hospodářské komory se zapojily 
nejvíce firmy z Přerova

HK okresu Přerov společně se svým
projektovým partnerem OHK v Prostě-
jově realizují pro firmy z Olomouckého
kraje projekt s názvem Konkurence-
schopný podnik na trhu EU II – Zvýše-
ní konkurenceschopnosti MSP v Olo-
mouckém kraji vzděláváním lidí.

„Na aktivity v rámci projektu získají
účastníci dotaci ve výši 73 %. Projekt je
spolufinancovaný z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky, konkrétně z Ope-
račního programu Rozvoj lidských zdro-
jů. Jeho cílem je zvýšit konkurence-
schopnost podniků prostřednictvím od-
borného vzdělávání vedení firem, mist-
rů, obchodníků, konstruktérů, technolo-
gů dvěma způsoby, a to formou společ-
ných seminářů a kurzů, nebo využitím
individuálních vzdělávacích programů
pro jednotlivé podniky, jedná se o vzdě-
lávací programy šité na „míru“ podniku,“
vysvětlila Ing. Jitka Palková, ředitelka
Hospodářské komory v Přerově.

„Za rok 2007 a leden 2008 bylo vyško-
leno již 1 444 osob ze 173 firem, usku-
tečnilo se 83 dnů společných seminářů

a 47 dní firemního školení na základě
konkrétních požadavků firem. Téměř
50% účastníků školení je z přerovských
firem. Projekt bude ukončen ke 30. 6.
2008. Firmy mají ještě jedinečnou šanci
se zapojit do vzdělávacího projektu a vy-
školit své pracovníky za dotovanou ce-
nu 673 Kč na osobu a den,“ doplnila Pal-
ková.

Současně je možné dohodnout s pra-
covníky HK okresu Přerov přípravu in-
dividuálního firemního vzdělávacího
programu podle požadavků firmy. Šaf

Bližší informace: HK okresu Přerov,
Martin Dýčka, tel: 581 210 205, mail:
hkprerov@hkprerov.cz

Seznam plánovaných společných ško-
lení v Přerově v březnu (školení na dal-
ší měsíce budeme uvádět vždy aktuálně):

Role manaÏer kvality v MSP I. 3. 3.

Vedení a motivace lidí 6. 3.

Interní auditor QMS – ISO 9001 17.–18. 3.

Jak profesionálnû prezentovat 19. 3.

Motivace a hodnocení pracovníkÛ 27. 3.

Služby města Přerova předají celou správu a údržbu plaveckého areálu obchodní společnosti
TSMP s.r.o. foto Jan Čep



■ Zastupitelstvo a Rada města Přerova
Krátce z jednání

zastupitelů 4. února
� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 50.000 Kč Astronomické-
mu klubu Přerov, Hvězdárna Přerov. 
� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 10.000 Kč Vojenskému
sdružení rehabilitovaných na zajištění
aktivit Územní rady Vojenského sdruže-
ní rehabilitovaných Přerov.
� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 7.000 Kč Konfederace po-
litických vězňů, občanskému sdružení
na zajištění aktivit pobočky č. 51, za-
stoupené Františkem Přesličkou.
� Schválili poskytnutí dotace na rok
2008 ve výši 7.000 Kč Moravskoslezské-
mu svazu Vojenských táborů nucených
prací – Pomocné technické prapory na
zajištění aktivit Územní organizace Sva-
zu VTNP – PTP Přerov.
� Nepřijali usnesení ve věci změna
územního plánu sídelního útvaru Pře-
rov Strojař.
� Schválili Strategii rozvoje cestovní-
ho ruchu Přerovska na období
2007–2013.
� Schválili Strategii dopravní obsluž-
nosti města Přerova na období
2007–2013.
� Schválili přípravu projektů pro po-
dání žádosti na spolufinancování ze
strukturálních fondů EU v období
2007–2013:
• Regenerace území kasáren Želatovská 
• Podpora regenerace panelového síd-

liště Předmostí
• Propagace Přerova jako destinace ces-

tovního ruchu
• Prevence sociálního vyloučení na ško-

lách zřizovaných městem
• Projekt Předmostím až do pravěku
• Geografický informační systém a územ-

ně analytické podklady pro Přerov
• Regulativ městské památkové zóny

(rozšíření GIS)
• Vzdělávání zaměstnanců magistrátu
• Systémy e-government pro zvýšení

efektivity magistrátu za podmínky za-
jištění finančních prostředků.

� Schválili dlouhodobý plán rekon-
strukce dětských hřišť v Přerově.
� Schválili zásady podpory zdravot-
nictví Statutárního města Přerova.
� Schválili podání žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu ČR v rámci vyhláše-
ného dotačního programu Podpora te-
rénní práce pro rok 2008, určený na vý-
daje spojené se zajištěním a realizací
specifických služeb poskytovaných ob-
cím v sociálně vyloučených romských
komunitách/lokalitách. Schválili spolu-
účast města ve výši 340 000 Kč na dva
terénní pracovníky.
� Schválili založení obchodní společ-
nosti Technické služby města Přerova,
s.r.o. se sídlem Přerov, Přerov I–Město,
Na hrázi 17 a jmenovali Václava Zatlou-
kala a Ing. Naděždu Jačkovou jednateli
uvedené obchodní společnosti.
� Schválili městský program prevence
kriminality v Přerově pro rok 2008. Díl-
čí projekty tohoto programu jsou lano-

vé centrum, dataprojektor a rozšíření ka-
merového systému.
� Nepřijali usnesení ve věci uložení Ra-
dě města Přerova předložit do příštího
zasedání zastupitelstva koncepci parko-
vání motorových vozidel ve městě, zpří-
stupnit občanům města celou plochu
parkoviště u OD Prior a vytvořit 2–4 trž-
ní místa pro drobné pěstitele a prodejce
ovoce a zeleniny na přilehlém chodníku
souběžném s ulicí Čechova a zabezpečit
bezplatné a časově neomezené parková-
ní na nám. Přerovského povstání.

Krátce z jednání radních
13. února

� Schválili záměr zapojit se do společ-
ného projektu polských a českých měst
Vytvoření a společné označení měst-
ských turistických tras – společný tu-
ristický produkt polsko-českého po-
hraničí.
� Vzali na vědomí vzdání se funkce čle-
na školské rady při Základní škole Pře-
rov, Za mlýnem 1, pana Mgr. Michala
Dőmische ke dni 6. 2. 2008, a to na vlast-
ní žádost, a jmenovali s účinností od
15. 2. 2008 pana Mgr. Jana Rašku do
funkce člena školské rady při Základní
škole Přerov, Za mlýnem 1. 
� Odvolali na vlastní žádost pana Vác-
lava Zatloukala z funkce jednatele ob-
chodní společnosti Bioplyn s.r.o.
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Vážení čtenáři,

v poslední době častěji než v minulosti
občané vyjadřují své názory k záměrům,
které se na území našeho města připra-
vují. Právě nyní probíhají vášnivé dis-
kuse k záměru vlastníka pozemku za-
členit do konceptu územního plánu ty-
to pozemky jako plochu pro těžbu ne-
rostných surovin. Lidé z místní části Že-
ravice proti tomuto záměru protestují –
nelíbí se jim, že v bezprostřední blízkos-
ti obytné zóny by se měl těžit písek. 
V lednu jsem pozval na veřejné shro-
máždění příznivce i odpůrce tohoto zá-
měru. Na setkání v Žeravicích měli ob-
čané i zástupci investora možnost za
účasti pracovníků magistrátu a někte-
rých zastupitelů hovořit o svých názo-
rech. Z diskuse, která byla v mnohých
okamžicích velmi vypjatá, však vyply-
nulo, že názory obou stran jsou zcela ne-
smiřitelné. Obyvatelé místní části se
obávají zhoršení životního prostředí,
zvýšení prašnosti a hlučnosti, mají oba-
vu, že po vytěžení by se pískovna zavá-
žela odpady. Zástupci investora občany
svými argumenty, doloženými studiemi
a odbornými posudky, nepřesvědčili. 
Do diskuse se aktivně zapojili také něk-
teří zastupitelé. Všichni jsme měli mož-
nost udělat si obrázek o diskutovaném
problému. Již v roce 2005 bylo předlože-
no negativní stanovisko k těžbě písku.
Nyní se ovšem zpracovává nový územní
plán a každý občan má příležitost po-
dávat námitky a připomínky. Toho vy-
užil i budoucí investor a požádal o změ-
nu. Na to má právo a jeho námitka mu-
sí být v procesu tvorby a schvalování
územního plánu vyhodnocena. Posled-
ní slovo budou mít zastupitelé. Věřím,
že při hlasování na svém dubnovém za-
sedání zastupitelé vyjádří svůj jedno-
značný názor – pískovna ano, či ne!
Velice mne totiž zarazilo vyjádření ně-
kterých zastupitelů, že se mnohdy zdr-
žují hlasování, protože nemají dostatek
informací. Již po léta je zažitým pravi-
dlem, že půl hodiny před zahájením za-
sedání zastupitelstva jsou jim k dispozi-
ci vedoucí odborů magistrátu a ředitelé
organizací zřízených městem, aby v pří-
padě zájmu podali doplňující informa-
ce. Zastupitelé si mohou potřebné úda-
je zjišťovat také přímo na odborech, po-
žádat o písemné doplnění materiálu.
Ptal se někdo zastupitelů, jak často tuto
možnost využívají?

■ Pozvánky

Veřejné jednání
pondělí 17. března 

v 15.30 hodin 
v předsálí Městského domu

Program: informace o naplÀování strategického
plánu mûsta Pfierova na období 2007–2013, co
se v pfiípravném období uÏ podafiilo zajistit a v ja-
ké fázi jsou nûkteré klíãové akce, které si vedení
mûsta na zaãátku volebního období vytyãilo.

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 28. dubna
v 15 hodin

velký sál Městského domu

■ 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. 

Komise pro občanské záležitosti děkuje drogerii Přerovanka za poskytnutí slev při
nákupu dárků, které jsou předávány rodičům při obřadech vítání dětí. 

Setkání 75letých občanů Přerova
Komise pro občanské záležitosti připravuje setkání pětasedmdesátiletých občanů
s představiteli města Přerova. Poprvé se sejdou jubilanti, kteří se narodili v lednu
až dubnu, a to 12. března 2008. Setkání oslavenců narozených v květnu až srpnu se
uskuteční 16. dubna a naposledy v tomto roce se pětasedmdesátníci narození v zá-
ří až prosinci setkají 21. května. Jubilanti obdrží poštou písemnou pozvánku.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení místa

� STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE �
PoÏadavky: úplné stfiední vzdûlání (s maturi-
tou), vûk nad 21 let, trestní bezúhonnost, spo-
lehlivost, tûlesná a du‰evní zpÛsobilost, komuni-
kativní schopnosti, pozitivní vztah k lidem,
schopnost sná‰et zátûÏ.
Písemné pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïi-
votopisem a fotokopií dokladu o dosaÏe-
ném vzdûlání pfiijímá do 11. 4. 2008
Mûstská policie Pfierov, nám. TGM 1.

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
2. 3. lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
9. 3. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

16. 3. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
23. 3. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
24. 3. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
30. 3. 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 březnu

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Dluhonská ãásteãná uzavírka (pracovat se bude po 50m úsecích) 5. 3.–15. 4.
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Jeden podzimní a dva vánoční koncer-
ty proběhly v duchu nebývalého zájmu
a účasti publika. O tuto skutečnost se za-
sloužilo pravděpodobně vystoupení or-
chestrů a řady komorních seskupení.
Velmi zaujalo například vystoupení ko-
morního smyčcového orchestru, se kte-
rým nový dirigent připravil zajímavý
program z oblasti filmové hudby.

Z četných vystoupení Dechového or-
chestru Haná bylo obrovským vyzna-
menáním a vyvrcholením dlouhodobé
kvalitní práce pozvání České televize
Ostrava ke spolupráci při natáčení zná-
mého pořadu A tuhle znáte?, jehož te-
levizní záznam bude vysílán na ČT 1
22. března v 10.45 hodin. Výčet dalších
akcí pořádaných školou by překročil vy-
mezený prostor tohoto článku.

Druhé pololetí se rozběhlo hodně
z kopce v duchu příprav na Národní sou-
těž ZUŠ. V únoru v okresním kole bojo-
vali o postup do kola krajského v pře-
rovské, lipnické a hranické zušce žáci
houslového, klavírního, akordeonového

a kytarového oddělení. Soutěže se zú-
častnilo 42 dětí z naší školy, počet sou-
těžících v rámci okresu se ustálil zhruba
na dvojnásobku.

Hned po jarních prázdninách nás če-
ká 11. března další velmi významná ak-
ce, kterou je koncert souborů a or-
chestrů v Městském domě. Zde se od 18
hodin představí veřejnosti komorní or-

chestr mladších žáků se sólisty a komor-
ní smyčcový orchestr s uměleckým ve-
doucím Ondřejem Kratochvílem. V prv-
ní části programu vystoupí rovněž dět-
ské pěvecké sbory Primavera a Cantabi-
le s uměleckými vedoucími Bohumilem
Kratochvílem a Michalem Sabadášem.
Po přestávce bude patřit pódium dvěma
orchestrům dechového oddělení. Ta-
neční orchestr a Dechový orchestr Haná
bude řídit jejich umělecký vedoucí Fran-
tišek Tkadlec. Budeme se těšit, jak dou-
fám, stejnému zájmu o naše vystoupení,
jako tomu bylo při akcích v prvním po-
loletí. Přijměte srdečné pozvání.

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele

Žáci ZUŠ B. Kozánka se podílejí
na kulturním životě města

■ Dvě otázky pro …

Pavla Cimbálníka,
pověřeného říze-
ním Městské kni-
hovny v Přerově

� V jaké atmosféře se chystá Městská
knihovna v Přerově zahájit březen, mě-
síc knihy?

Městská knihovna se již tradičně za-
pojuje do akcí konaných v rámci pro-
jektu Březen – měsíc internetu a Březen
– měsíc knihy. Veškeré akce plánujeme
s ohledem na prostorové a kapacitní
možnosti knihovny. Knihovna v součas-
nosti nevlastní žádné vhodné prostory
pro jejich konání a musí si potřebné sá-
ly pro své aktivity pronajímat od jiných
subjektů, využíváme například prostor
matriky, klubu Teplo na Horním ná-
městí či sálu Zemědělské agentury.

Navzdory tomuto handicapu se snaží-
me rozšiřovat svoji činnost v oblasti kul-
tury a osvěty pořádáním koncertů a be-
sed se zajímavými osobnostmi. Velmi
vydařený byl koncert folkového zpěvá-
ka a básníka Jiřího Smrže, který se konal
začátkem února a zúčastnila se jej pa-
desátka nadšených posluchačů.

Jak definovat atmosféru, ve které se
nyní knihovna nachází? Netrpělivě oče-
káváme, jak rozhodne náš zřizovatel
o budoucím umístění přerovské kni-
hovny v novém objektu, kde by bylo
možné realizovat všechny naše před-
stavy a vize. Knihovna nevyhovuje svo-
jí velikostí a umístěním, což s sebou při-

náší roztříštěnost služeb a fondů posky-
tovaných našim čtenářům a návštěvní-
kům. Velké množství dokumentů je ulo-
ženo ve skladech, jedná se zhruba
o dvacet osm tisíc svazků, a v depozit-
ním skladu v Předmostí, kde se nachází
okolo jedenácti a půl tisíce svazků. Rov-
něž půjčovna pro děti a mládež je umís-
těna mimo hlavní budovu knihovny
a malí čtenáři, kteří postupem času „čte-
nářsky rostou“, mají omezený kontakt
s půjčovnou pro dospělé i ostatními
službami. Důsledkem toho se může je-
jich prvotní nadšení a pozitivní vztah ke
knihovně vytratit.

Nicméně věříme, že se v tomto směru
knihovna významně posune kupředu
a bude moci svým návštěvníkům nabíd-
nou důstojné multikulturní prostředí.

� Jaké akce při této příležitosti připra-
vujete?

Pracovníci knihovny si v rámci uvede-
ných projektů na měsíc březen připra-
vili několik akcí, kterými chtějí upoutat
pozornost svých návštěvníků. Jak je to-
mu zvykem, bude se i letos konat pre-
zentace využití internetu, která je urče-
na pro všechny, kteří s internetem ne-
přišli ještě do styku a jsou registrovaný-
mi čtenáři naší knihovny. 

Seznámíme návštěvníky s přístupem
k elektronickým databázím (ASPI, ČTK,
Anopress, ČNB), které jsou dostupné ve
studovně bezplatně, a předvedeme
možnosti vyhledávání a rezervace kni-
hovních dokumentů v prostředí elek-
tronického on-line katalogu.

V termínu od 10. do 16. března se v půj-
čovně pro děti a na pobočkách ve městě
i v místních částech uskuteční, v rámci
propagace čtení, akce nazvaná Týden čte-
ní. Během ní mohou děti číst svým vrstev-
níkům, rodičům, prarodičům, ale i nao-
pak, úryvky z vybraných knížek. Vzhledem
k letošnímu 70. výročí úmrtí spisovatele
Karla Čapka a také v rámci kampaně Čes-
ko čte Čapka jsme vybrali právě knihy to-
hoto českého literárního velikána.

V průběhu března bude spuštěna ce-
loroční akce pro děti a jejich rodiče Ško-
la naruby, která je zaměřena na podpo-
ru čtení rodičů dětem. Děti obdrží de-
níčky, do kterých jim budou rodiče za-
pisovat, co a jak dlouho jim doma četli

a dítě jim to musí „podepsat“. Své zážit-
ky z četby pak mohou děti vyjádřit for-
mou obrázků nebo textu na prázdných
stránkách těchto deníčků. 

Březnové projekty pak uzavřeme akcí
Noc s Andersenem, kde umožníme vy-
braným čtenářům z řad dětí přenocovat
v knihovně pro děti a zúčastnit se zají-
mavých akcí ať už v rámci knihovny ne-
bo v koordinaci s ostatními knihovnami
přes internet. Šaf

Bližší informace o pořádaných akcích
budou zveřejněny v regionálních mé-
diích a na internetových stránkách
www.knihovnaprerov.cz.

Počátkem školního roku jsem jmenoval výrazné úspěchy tanečního
oboru. Po půl roce se pokusím přiblížit akce oboru hudebního.
V prvním pololetí to byly bezesporu tři koncerty, kde se prezentova-
li mladí umělci v sólových, komorních a orchestrálních vystoupeních.

Z natáčení České televize

I stávající prostory studovny jsou nevyhovující foto Pavel Cimbálník

HODY, HODY, DOPROVODY...
Velikonoční oslavy, venkovní scéna na náměstí TGM v Přerově
❖ 20. března – čtvrtek v 15 hodin

dechový orchestr Haná a Mažoretky ZUŠ B. Kozánka, 
vystoupení souborů SVČ Atlas Přerov

❖ 21. března – pátek v 15 hodin
dětský folklorní soubor Prosének, vystoupení dětí a žáku MŠ a ZŠ
Mateřídouška Předmostí, F - Dur Band Zlín

❖ 22. března – sobota v 10.30 hodin
Záhorská kapela k poslechu
v 15 hodin folklorní soubor Hanák, vystoupení souborů agentury HIT

❖ 23. března – neděle v 10.30 hodin
dechovka Moravská veselka, v 15 hodin Boršičanka Ant. Koníčka



Některé z velikonočních zvyků
Letošní Velikonoce připadají na neděli 23. března

a pondělí 24. března.
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V březnu sice přichází jaro, ale zima
se své vlády vzdává jen velmi nerada.
Statistika říká, že
v tomto měsíci byly
naměřeny teploty
v rozmezí - 27,6 °C až + 21,7 °C. Rozdíl
takřka 50 °C je dostatečně výmluvný.
Průměrný vzrůst teplot během měsíce
března převyšuje 4 °C a jejich nárůst se
s koncem měsíce zvyšuje. Zdá se, že ja-
ro nakonec přece jen zvítězí.

První březnová dekáda by podle lido-
vé meteorologie měla být pokračováním
z konce února přicházející matějské ob-
levy. Toto období, které přerušují úno-
rové mrazy, bývá typické nárůstem tep-
lot, táním sněhu a ledu. To bývá logicky
provázeno i povodněmi, kdy voda roz-
hodně ke koupání nesvádí. Neméně ty-
pickým projevem bývá i inverzní ráz po-
časí a z toho plynoucí zhoršené rozpty-
lové podmínky. Ovzduší ve městech i na
venkově se stává poněkud špatně dý-
chatelným, protože zplodiny, které vy-
produkujeme, se koncentrují v místě
svého vzniku.

Na přelomu první a druhé březnové
dekády pak relativně vysoké teploty ob-
vykle klesají. Ke slovu přichází řehořská
zima (Řehoř má svátek 12. března), bě-
hem které nejsou výjimečné ani poměr-
ně intenzivní sněhové přeháňky. Je to
však už poslední období s typicky zim-
ními projevy. Jaro se sice nezadržitelně
blíží, ale o svou vládu bude muset ještě
několikrát dosti úporně bojovat.

V poslední březnové dekádě se pak
dostavuje mariánské jaro (Marián má
svátek 25. března). Na začátek tohoto
období připadá i start astronomického
jara, po němž již dny jsou delší než no-
ci. Právě během mariánského jara obvy-
kle končívají i ty nejtužší a nejmrazivěj-
ší zimy. Je to také čas, ve kterém v níže

položených a tedy i teplejších oblastech
České republiky začíná tzv. vegetační ja-

ro a to znamená, že
průměrné teploty
vystupují nad 5 °C.

Je to i období, ve kterém se k nám z již-
ních krajů vrací špaček, drozd, červen-
ka, konipas a někdy i vlaštovka a kukač-
ka. A je to také období, ve kterém odklá-
dáme kožichy, kabáty a bundy.

Panská láska, ženská chuť a březnové
počasí není stálé.

V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě
úrodný rok jest. 

Když větrové nakonec února uhodí,
moc obilí se na poli urodí. 

V zelené-li roucho březen se obleče,
neúrodu za sebou přivleče. 

Březnové slunce má krátké ruce. 
Zima, kterou březen nese, dlouho

s námi ještě třese. 
Lépe od hada býti uštknutu, než

v březnu od slunce ohřátu. 
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád

by po něm sáhl. 
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

Březnový sníh zaorati jest, jako když
pohnojí. 

Březen bez vody – duben bez trávy. 
Suchý březen, studený duben, mokrá

máj – bude v stodole ráj. 
Březen suchý, duben mokrý a květen

větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 
Kam se v březnu první bouřka honí,

všechny ostatní jdou za ní. 
Hřmí-li v březnu, sněží v máji. 

Mnoho dešťů březnových – hubené léto. 
Jak prší v březnu, sněží v máji. 

Březnové mlhy – za 100 dní déšť. 
Kolik březnových mlh, tolik

červencových lijáků. 
Smíření nepřátelé jako březnový led

(nestálé přátelství).

Březen v lidové meteorologii

Březen – za kamna vlezem

Velikonoce jsou obklopeny řadou
folklorních zvyků. Mnohé z nich mají
svůj původ ještě v době bronzové, proto
jejich skutečný význam ani neznáme. Na
jaře se vše probouzí k životu, život vítě-
zí a smrt je poražena. Na tato přírodní
vítězství navazují dávné zvyky, které ne-
spadají přímo do období Velikonoc, ale
jsou s nimi spojeny. V každém místě jsou
zvyky a tradice odlišné.

„Vynášení smrtky“ bývá nejčastěji vy-
konáváno na Smrt-
nou neděli, tj. dva
týdny před nedělí
velikonoční. Smrt je
vynesena ven mimo
obydlí, upálena v očistném ohni či hoze-
na do řeky. Tato slavnost byla doprová-
zena řadou očistných rituálů a pověr.
Smýčilo se, bílilo, myla se okna. Možná si
to ani neuvědomujeme, ale právě náš jar-
ní úklid je pozůstatkem této oslavy jara. 

Stále živým zvykem je velikonoční ko-
leda. Děti obcházejí domy, zpívají, přejí
Boží požehnání, prosí o nadílku. Klasic-
kou nadílkou bylo vajíčko, dnes k tomu
přistupují sladkosti, peníze. 

K dalším zvykům mnohde dodržova-
ným dodnes patří mužské právo, které
platí dopoledne, odpoledne nastupuje
právo ženské. Velikonoční koleda má
charakter honu, kdy mladíci „zaútočí“
na stavení s neprovdanými dívkami, kte-
ré se skrývají, utíkají a piští hrůzou, že
budou dostiženy. Následně jsou šlehány
vrbovými proutky a musí se vykoupit

zdobeným vajíčkem. Šlehnutí prutem
mělo magickou moc, hospodář na za-
čátku jara šlehnul všechno, co mělo ro-
dit, děvčatům mělo předat svěžest, mla-
dost a krásu. Kraslice, malovaná veliko-
noční vajíčka, byla původně červená –
šlo o barvu krve, která byla ve starých
kulturách považována za symbol života.
Od dob pohanských bylo vejce symbo-
lem života. Dnes se přesně neví, proč se
kraslice začaly zdobit. Velikonoční va-

jíčko bylo důležitým
poslem lásky, poslat
kralici znamenalo
nabídnout lásku
a přijetí kraslice by-

lo závazné. Odpolední ženské právo
spočívalo v polévání, což mělo buditel-
ský a hospodářský charakter.

Oblíbenou velikonoční ozdobou je
miska s naklíčeným obilím či čočkou.
Tento zvyk má původ v mýtické pověsti
o Adonisově zahrádce. Adonis byl sličný
mladík, do něhož se zamilovala bohyně
lásky Afrodité. Když byl její miláček zabit,
dovolávala se u boha Dia milosti. Dosá-
hla alespoň toho, že se k ní mohl Adonis
vrátit z říše podsvětí, ale jen na část roku.
Jeho předčasná smrt a návrat symbolizo-
val rolníkům osud zasetých ozimů, které
na podzim načas vzejdou, ale pak je při-
kryje sníh, na jaře znovu vyrazí. Adoniso-
vy zahrádky byly původně vánočním zvy-
kem, později se přesunuly do Velikonoc
jako symbol jarního probuzení.

Stejným symbolem jsou žlutá kuřátka
či housátka, jindy kůzlátka a jehňátka.
Později se k těmto „jarním“ zvířátkům do-
stal zajíček. Je symbolem chudoby, skrom-
nosti, pokornosti. Zvyk, že velikonoční za-
jíček přináší čokoládová vajíčka, k nám
přišel z Německa. Beránek je dle Bible ob-
řadním pokrmem Židů před jejich odcho-
dem z Egypta, jako symbol oběti je pře-
dobrazem křesťanských Velikonoc. 

Po Velikonocích se mnohde konají
i slavnosti otevírání studánek. Jde pře-
vážně o dívčí záležitost, kdy královnu
studánku představuje malá holčička.

Věra Fišmistrová

Kázal kadlec e kadlička
Kázal kadlec e kadliãka, kázal kadlec e kadliãka,
abes dala dvû vajíãka, abes dala dvû vajíãka,
jedno bily, dvû ãerveny jedno bily, dvû ãerven˘,
na randléãko osmaÏeny, a to páty malovany,
‰ak tû slipka snese jiny. ‰ak slipeãka snese jiny,
Slepiãka se popeli, a to bode pûknû bily.
vajíãko se kotóli.
Skoã, te babo, do vode
pro te na‰e jahode.
Proã bech já tam skákala,
svó sokynko máchala,
Kde bech já jo so‰ela?
O pastéfia v kótko

Jedná se o nejvýznamnější svátek křesťanské církve spojený s pa-
mátkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Patří mezi svátky pohyb-
livé, které připadají vždy na neděli po prvním jarním úplňku, což
může být v době od 22. března až do 25. dubna.

Velikonoce jsou tak jako
i ostatní svátky obklopeny
řadou folklorních zvyků.

Statutární město Přerov si Vás dovoluje pozvat na 
2. veřejné projednání záměru

Kde?
Ve školním klubu Základní školy J. A. Komenského v Předmos-
tí (v suterénu budovy, vstup hlavním vchodem školy)

Kdy?
Ve ãtvrtek 13. bfiezna 2008 v 16.00 hodin

Proã se zúãastnit?
Zajímá mne, jak bude vypadat okolí mého bydliště, jak bude měs-
to prezentovat svou pravěkou historii nebo co v našem městě
mohu v budoucnu doporučit k návštěvě svým známým z jiných
měst. Chci být od začátku u toho, když se o tom bude rozhodo-
vat. Mgr. Elena Grambličková

náměstkyně primátora

více na www.mu-prerov.cz (Aktuality a dění ve městě)

vybudování areálu
„Mamutov“v Pfiedmostí
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Dne 11. března uplyne sto let od usta-
vující schůze Sportovního klubu Pře-
rov – sportovního klubu, který je ne-
smazatelně zapsán do historie tělový-
chovy a sportu v Přerově. Připomenutí
tohoto data vůbec neznamená, že se
v Přerově dříve nesportovalo. To je pou-
ze datum, kdy se setkali zájemci a vy-
znavači sportovního soutěžení (zvláště
fotbalu) a založili klub, zvolili funkcio-
náře a tehdejším místodržitelstvím byly
následně schváleny i stanovy Sportovní-
ho klubu Přerov.
Sportovalo se ve
skutečnosti už dáv-
no předtím, ale chy-
bělo tomu úřední
pomazání, aby mohli zvláště fotbalisté
a tenisté soutěžit s jinými kluby. 

Události, kterou si dnes připomíná-
me, předcházelo období tělocvičných
spolků. Klub českých velocipedistů se
specializoval na cyklistické a společen-
ské akce od roku 1888 a o kopání do ba-
lonu nohou (foot ball) jsou první zprávy
z roku 1905. Je potřebí ještě připome-
nout, že propagátory sportovního dění
v Přerově byli zejména gymnazijní pro-
fesor František Chmelík, František Po-
ledna a Rudolf Přidal. Nejdříve u Akade-
mického klubu založili sportovní odbor,
a když poznali, jak se studenti začali stá-
le více zajímat o další sportovní činnos-
ti, ovlivnili změnu názvu a tím i založe-
ní Sportovního klubu (SK)Přerov.

Připomeňme si ještě jména alespoň
některých funkcionářů, kteří stáli u po-
čátků a řídili zvláště hospodářský a spo-
lečenský život v klubu: prvním předse-

dou byl MUDr. Jaroslav Votruba a jed-
natelem Karel Večeřa, dále Zdeněk Sýko-
ra, Rudolf Sedlář, Josef Fleischman, Ka-
rel Kryška, JUDr. Václav Häusler, MUDr.
Jan Lacina a bývalý aktivní fotbalový hráč
a sekretář klubu Bohuslav Mašta.

Po skončení I. světové války se hrával
na kasárenském dvoře fotbal, házená,
pořádaly se atletické závody (od roku
1923 na vlastním stadionu), jiní se věno-
vali tenisu, stolnímu tenisu, šermu, led-
nímu hokeji, krasobruslení, řecko-řím-

skému zápasu, zpo-
čátku záleželo hod-
ně na nadšencích,
později přišly na řa-
du i peníze. Činnost

pokračovala v omezeném rozsahu
i v době protektorátu (1939–1945). V po-
válečném období koketovali někteří
funkcionáři s myšlenkou organizačního
sjednocení tělovýchovy, sportu a turisti-
ky a v roce 1946 byl ustaven Českoslo-
venský tělovýchovný svaz jako volné
sdružení samostatných spolků a klubů. 

V roce 1948 bylo rozhodnuto o vzni-
ku Jednotné tělovýchovné organizace
(JTO) Sokol, do které postupně vstoupi-
ly všechny tělovýchovné a sportovní
spolky. Dosavadní názvy zanikaly, nové
se vytvářely, některé kluby se spojovaly.
Tak nám v Přerově zanikl na 44 let SK
Přerov, i když činnost sportovců pokra-
čovala po sloučení s SK železničářů, kte-
ří převzali na svá bedra péči o hřiště
a další hmotný majetek. První měsíce po
sloučení do Sokola Přerov měly všechny
znaky nejasností a obtíží, jak dále po-
kračovat. Jednotlivci i celé oddíly měni-

li své organizační zařazení, zaměstnan-
ci v Meoptě založili svou sokolskou jed-
notu, podobně Přerovské strojírny a dal-
ší. Tak například TJ Sokol Meopta změ-
nila postupně své názvy na Tělovýchov-
ná jednota (TJ) Meopta, TJ Meochema,
TJ Lokomotiva Meochema. V roce 1992
členstvo na své konferenci dne 25. červ-
na zhodnotilo celou dlouhou etapu vý-
voje, nové možnosti patronátních pod-
niků a rozhodlo přihlásit se opět k názvu
Sportovní klub (SK) Přerov. 

Stoletou historii Sportovního klubu
Přerov si připomínáme bez těch, kteří
stáli u počátků sportovního dění v Pře-
rově. O tom, jak to tenkrát bylo, sepsaly
a při různých příležitostech zveřejnily
v publikacích a vzpomínkách mnohé
osobnosti přerovského sportu, přede-
vším Josef Přidal a Jaroslav Králík.

Josef Přidal (1894–1982) vstoupil do
SK Přerov již po I. světové válce, zaslou-
žil se o vybudování hřiště s atletickou
dráhou, prosazoval ženský sport i do
mezinárodního měřítka a byl meziná-

rodním rozhod-
čím v atletice. Již
v roce 1928 –
u příležitosti 20.
výročí založení
SK – vyslovovali
se tehdejší sportovci a funkcionáři k je-
ho záslužné práci. Josef Přidal nedosáhl
sportovního výkonu, který by se zapsal
do tabulek rekordů, ale v srdcích těch,
kteří ho znali a s ním spolupracovali, za-
nechal obdiv a uznání. Jeho přínos jako

organizátora, funkcionáře, rozhodčího
a historika zůstává navždy pro moravské
sportovní dění neocenitelný.

Jaroslav Králík (1910–2003) začínal
v DTJ Přerov, pak přešel do SK, kde pů-
sobil ve funkci trenéra a rozhodčího v at-
letice. Stál rovněž u založení TJ Sokol
Meopta v roce 1949 a vedl zde kroniku
až do roku 2000.

Vedení současného SK Přerov připra-
vuje vydání publikace ke stému výročí za-
ložení klubu, která bude obsahovat ob-
sáhlý přehled o hráčích, výsledcích a zají-
mavostech z fotbalového dění do roku
1948. Budou zde připomenuty osobnosti,
které v přerovském SK úspěšně reprezen-
tovaly různá sportovní odvětví. Vedle fot-
balu to byli hlavně atleti a atletky. V roce
1926 pod vedením Ladislava Polame pat-
řili dorostenci k nejúspěšnějším druž-
stvům a získali titul mistra ČSR. Ve čtyři-
cátých letech byly obdobně úspěšné atlet-
ky a byly pověřovány i reprezentací ČSR.
Připojenými fotografiemi ze sbírek Muzea
Komenského v Přerově chceme požádat
čtenáře, zda by nám pomohli identifiko-
vat hráče, kteří byli průkopníky „hry suro-
vé a životu nebezpečné“, jak bylo kopání
do míče také někdy charakterizováno.
Publikace vyjde v průběhu měsíce břez-
na a bude k dostání na sekretariátě SK
Přerov, ul. MUDr. Petřivalského.
Podle dokumentů SOkA v Přerově a materi-

álů Muzea Komenského v Přerově a vlast-
ních poznatků připravil František Rašťák

Sto let Sportovního klubu Přerov
Jestliže dnes čteme nebo slyšíme o SK Přerov, máme na mysli období od 25. června 1992, kdy se bývalá 
TJ Lokomotiva Meochema změnila na Sportovní klub Přerov.

Členstvo a funkcionáři na své výroční konferenci chtěli dokumen-
tovat změny v politickém i tělovýchovném uspořádání a zahájit
novou etapu ve své činnosti. Nezačínali však u bodu nula, ale měli
k dispozici všechno, co zde vytvořili předcházející sportovci a funk-
cionáři, navazovali na jejich tradice a vrátili se k názvu SK Přerov,
který zde byl již od roku 1908.

Lehkoatletické družstvo – přeborník ČSR, v roce 1926 – zleva O. Mrkvička, M. Brant, O. Sou-
šek, J. Špon, F. Odstrčil, F. Opálka, R. Polame, F. Pospíšil

Fotbalové mužstvo, v roce 1910, stojící zleva Pospíšil, x, x, Hanák, prof. J. Jaroš, Lacina, Tesárek, x, sedící zleva M. Bayer, Hrabal, Slavík

Po skončení I. světové války
se sportovalo na

kasárenském dvoře 
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� Hned v úvodu našeho rozhovoru
možná trochu provokativní otázka: Jak
se vede soukromému provozovateli ki-
na v roce 2008?

Touto otázkou mě
vůbec neprovokuje-
te, ale upřímně ří-
kám – ustláno na
růžích rozhodně
nemá. Pokud se
chcete udržet v tak
silné konkurenci, ja-
ko jsou multiplexy,

DVD přehrávače, domácí kina a součas-
ný fenomén – pirátské kopie, je třeba být
neustále flexibilní, kreativní, stále něco
vymýšlet pro zatraktivnění filmové na-
bídky a také – nekoukat na „hodinky“. 

Privátní provozovatel kina nemá leh-
kou pozici, proto jich ani není mnoho.
Vysvětlení je jednoduché, musí totiž
hospodařit úsporněji než kina, která jsou
příspěvkovými organizacemi města. Ta-
ké provoz kina je navíc daný smluvními
podmínkami vlastníka nemovitosti.

� V čem vás nejvíce, jak se říká, „tlačí
bota“? 

Kino Hvězda je v určité výhodě, proto-
že nemá místní konkurenci. Nelze však
spoléhat na to, kolik diváků přijde do ki-
na. Náklady se neustále zvyšují, a proto
je třeba hledat stále nové možnosti, kte-
ré ekonomicky posílí tuto oblast kultury
a zároveň budou korespondovat se
smluvními podmínkami mezi vlastní-
kem a nájemcem. Také v návaznosti na
celkovou koncepci mého podnikatel-
ského záměru chci přispívat ke zvýšení
kulturního vyžití v Přerově, a proto dra-
maturgii obohacuji vytvářením zázemí
pro uvádění doplňkových kulturních
a společenských akcí, výchovně vzdělá-
vacích pořadů a informačních služeb
tak, aby celý objekt sloužil široké veřej-
nosti, byl přístupný všem věkovým kate-
goriím. To vyžaduje mimořádné úsilí
a pracovní nasazení. 

� Můžete si stěžovat na návštěvnost?
Popravdě řečeno, diváků ubylo, ale to

není problém jen přerovského kina. Je to
celorepublikový úkaz. Proč to tak je,
jsem se zmínila již v úvodu. Mou priori-
tou ovšem je, aby nenastal takový pro-
pad v návštěvnosti, který by ohrožoval
samotnou další existenci kina. 

� Jak se na ní případně podepsalo ce-
nové navýšení vstupného?

V letošním roce se to nedá ještě po-
soudit. Počátek roku bývá pro občany
vždy ekonomicky slabší období v mno-
ha směrech. 

Cena vstupenky se může na první po-
hled jevit jako vysoká. Je však třeba zmí-
nit, že její výše se odvíjí od základního
vstupného stanoveného distribuční spo-
lečností, ze které provozovatel odvádí
50 procent. K tomu se připočítá DPH,
odvody do Fondu národní kinematogra-
fie a OSA. Není možné, alespoň částeč-
ně, nezohlednit neustále rostoucí ceno-
vé vstupy, jako jsou
například veškeré
energie, voda, pro-
pagace, přeprava
filmů, údržba, úklid
a mzdy zaměstnanců. Jen pro srovnání,
jinak je tomu s cenou vstupenky ve ves-
nických kinech, která spravují obecní řa-
dy. Sem přichází film až po projekci
v premiérových kinech. Vzhledem k da-
ným podmínkám jsou i odvody distri-
bučním společnostem nižší, což se po-
chopitelně odráží na nízké ceně vstu-
penky.

Na druhou stranu se nabízí otázka, proč
občané neváhají zaplatit vyšší vstupné
v multiplexech, a nevadí jim ani navýše-
ní o náklady na benzín, utrácí za doplň-
kový prodej, který je jejich součástí a ne-
ní zrovna nejlevnější. Přesto jsou tato za-
řízení hojně navštěvována, takže o výši
vstupného zřejmě ani tak nejde. Spíše to
souvisí se současným životním stylem –
prožít volný čas v nákupních centrech. 

� Co děláte pro to, aby návštěvnost by-
la vyšší? 

Mým přáním a zároveň snahou je, aby
návštěva kina byla vnímána jako spole-
čenská událost. Aby si milovníci filmové-
ho umění mohli příjemně vyplnit svůj
volný čas, aby měli možnost výběru z růz-
ných filmových žánrů, zkrátka, aby jim
byla poskytnuta služba na vysoké úrovni. 

Žádný provozovatel kina však neovliv-
ní záplavu především americké komerč-
ní produkce. Ta souvisí s danou nabíd-
kou distribučních společností, které jsou
takto zaměřeny a pokrývají převážnou
část trhu. Programová nabídka přerov-
ského kina je obohacena i o kvalitní ev-
ropskou a zámořskou kinematografii. Na
své si přijdou diváci v Klubu náročného
diváka, v Artkinu, Bijásku, hrajeme také
filmové tituly na přání konkrétního di-
váka, trháky za snížené vstupné a chci
vyjít vstříc i populaci vyššího věku. Kaž-
dou poslední středu v měsíci, a to od
dubna, bude mít prostor v programové
nabídce projekt BIOsenior. Zde si mo-
hou diváci vychutnat nejen současné,
ale i starší filmy především z české fil-
motéky, a to za výrazně snížené vstup-
né. Další novinkou bude promítání pro
družiny místní i venkovské. 

� Do jaké míry jste nuceni podléhat
vkusu návštěvníka kina a jak se to pří-
padně projevuje na programové na-
bídce? 

Vkus přerovského diváka je rozdělen
nejen generačně, ale souvisí i se sociál-
ní strukturou obyvatelstva. Mladí chodí
na komerci, střední a vyšší věková kate-
gorie vyžaduje kvalitnější, a především
českou, produkci. Ale všeobecně, divák
se chce v první řadě pobavit, odreagovat
a vymanit se alespoň na chvíli z každo-
denních starostí. 

Chcete-li však konkrétní příměr, jedno-
sálové kino v Olomouci vykazuje daleko
vyšší požadavek na uměleckou kvalitu fil-

mové tvorby a ná-
sledná vyšší návštěv-
nost je dána vysoko-
školským zázemím. 
Diváky všech věko-

vých kategorií může výrazně ovlivnit
masivní celoplošná reklama provázející
daný film. I v ostatních městem repub-
liky tomu není jinak.

� A obligátní otázka na závěr: Co by ne-
mělo scházet pro uspokojení návštěv-
níka kina Hvězda a zatím to postrádá-
te – čili vaše představy do blízké bu-
doucnosti. Co z nich je reálné, co je bo-
hužel prozatím vzdáleným snem? 

Pro uspokojení návštěvníka kina by
nemělo scházet nejen kvalitní vybavení,
ale také příjemná atmosféra a uspokoje-
ní všech jeho smyslů a vjemů. 

Opravy, které smluvně nespadají do
povinností nájemce, řeším v součinnos-
ti s městem. Proto se povedlo mnohé
zrealizovat. V poslední době jsou to no-
vá sedadla, jejichž výměna mohla být
uskutečněna také díky finančnímu při-
spění Státního fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinemato-
grafie, který se podílel na tomto projek-
tu polovinou finančních nákladů. V sou-
časné době je rozjednána výměna pro-
mítacího plátna. I toto zařízení podléhá
vývoji a modernizaci tak, aby obraz byl
co nejkvalitnější. Další nemalou investi-
cí by měla být výměna vzduchotechniky
a s ní související klimatizace kinosálu.
Toto zařízení, sloužící již třicet let, je za-
staralé a dosluhuje. Bohužel, na poříze-
ní nové vzduchotechniky se nevztahují
dotační tituly z výše zmíněného fondu. 

� A co digitalizace kin?
Ano, o celoplošné digitalizaci kinema-

tografie se začalo diskutovat už před ně-
kolika lety. Tenkrát vzdálený sen se při-
bližuje mílovými kroky. Vývoj v této ob-
lasti nabral takového rozmachu a tem-
pa, že nebude trvat dlouho a současné
analogové promítací zařízení bude plně
nahrazeno digitálními nosiči. Vzhledem
k tomu, že digitalizace nebude levnou
záležitostí, je potřeba dívat se do bu-
doucnosti a přemýšlet, kde hledat fi-
nanční zdroje, aby se přerovské kino
Hvězda neocitlo na křižovatce dalšího
bytí či nebytí. Eva Šafránková

Patříte k pravidelným návštěvníkům kina?
Kino Hvězda je v rukou soukromé provozovatelky paní Aleny Šiš-
kové už od roku 1995. Že jde o „živnost“ ne právě bezproblémo-
vou, není třeba zdůrazňovat. Kdo ovšem zná paní Šiškovou blíže,
dobře ví, že tato paní by se při nějakém klidnějším způsobu obživy
nejspíše nudila… Povídání s ní patřilo k těm zajímavým.

Mým přáním i snahou je, 
aby návštěva kina byla
společenskou událostí

Posluchači Českého rozhlasu 2 Praha
se mohli už loni v předvánočním čase
v pořadu Poetické nokturno zaposlou-
chat do básní pěti autorů, mezi nimi
i do veršů přerovského kreslíře a bás-
níka Lubomíra Dostála. Ten dokončil
v závěru minulého roku svou další sbír-
ku básní.

V pořadí už sedmá útlá knížka nese ná-
zev Proměny. 

„Proč název proměny? Tak jako je pro-
měnlivý čas, stejně jako my lidé, tak
i motýl zachycený na obalu se mění za
letu,“ přiblížil autor.

Sbírka Proměny se od předchozích liší
snad ještě větší mírou intimity a přímo-
čarosti. Verše navodí ve čtenáři v prcha-
vě krátkém mžiku známé pocity, jež ve-

dou k malému zamyšlení nad vlastním
životem. Čtenář se na zhruba šedesáti
stránkách opět setká s minipříběhy, kte-
ré se dotýkají každého z nás. Dostálovy
básně jsou zpovědí slov, které mnozí ří-
káme, aniž bychom jim přikládali hlub-
ší význam. 

V současné době Lubomír Dostál vyu-
čuje výtvarnou výchovu na Základní
škole B. Němcové a těší ho, že i jeho žá-
ci v této přetechnizované době poezii
vnímají a čtou.

Připravuje už kresby pro nový stolní
kalendář, kreslí pravidelně do různých
křížovek. 

Nová básnická sbírka by se měla ob-
jevit v přerovské knihovně a jejích po-
bočkách již v těchto dnech. Šaf

Přeji si, aby mým básním
všichni rozuměli

Ukázka z nové sbírky

Janis Joplin Proměny
Když vypil jsem láhev vína Dotek po doteku
Najednou ses jako ona objevila Polibek po polibku

Uháníme každý sám-
V puntíkových šatech
A řekla jsi do ticha Den po dni
„Nalej, lásko, já se dnes ještě nenapila!“ Dotek po doteku

K proměnám!



Romové ze Škodovy ulice netuší, kam
budou vystěhováni 

Napětí, strach, vztek i slzy. Takové emoce zmítají
romskou komunitou ve Škodově ulici. Už v březnu by
se mělo začít s demolicí domů, které léta obývají. Na
vyklizeném místě má vyrůst polyfunkční dům s byty -
ty ale nejsou Romům určeny. Město celou lokalitu pro-
dalo za milion a půl soukromé společnosti Opera Bo-
hemia. A magistrát si do smlouvy zakotvil pojistku, že
se firma musí o nové bydlení nájemníků postarat. Mož-
nosti existují dvě. Buď společnost zajistí romským ro-
dinám jiné nájemní bydlení, nebo jim nabídne od-
stupné. Terénní sociální pracovníci ale radí Romům,
aby na odstupné nepřistupovali a raději žádali jistotu
v podobě střechy nad hlavou. I když termín bourání se
blíží, společnost Opera Bohemia ještě nemá zcela jas-
no, kdy a kam nájemníky domů přestěhuje. Už dnes je
ale jisté, že s náhradním ubytováním pro neplatiče ná-
jemného firma nepočítá. Majitel objektů v minulých
dnech dlužníky písemně informoval, aby bez nároku
na náhradní bydlení své byty do poloviny března vy-
klidili a zpřístupnili. Do tíživé situace se tak vlastní vi-
nou dostaly celé početné rodiny s dětmi. -lech-

Město pořídí lanové centrum 
Přerovští zastupitelé schválili pro letošní rok městský

program prevence kriminality. Finanční spoluúčast
města činí 285 tisíc korun. Za tyto peníze v Přerově
vznikne lanové centrum, které by mělo sloužit lidem,
vyznávajícím tento nový adrenalinový sport. Z peněz
města na prevenci kriminality se počítá rovněž se za-
koupením dataprojektoru a s rozšířením kamerového
systému na území Přerova. -lech-

Terénní pracovníci mají podporu města 
Tři sta čtyřicet tisíc korun z kasy Přerova putuje v le-

tošním roce do platů dvou terénních pracovníků, kte-
ří mají za úkol navštěvovat problémové romské enklá-
vy v ulicích Škodova, Kojetínská či Husova a minima-
lizovat tam gradující problémy romských rodin. Fi-
nanční spoluúčast města schválili minulý týden zastu-
pitelé. Kromě dvou pracovníků magistrátu by měli už
v březnu mezi přerovské Romy zavítat také lidé z Agen-
tury proti sociálnímu vyloučení a pro boj s ghetty.
V současné době se formuje tým odborníků, kteří do
dvanácti českých a moravských ghett vstoupí se zámě-
rem integrovat Romy do majoritní společnosti. Tuto
službu ovšem nebude hradit město, ale stát. Přerov-
ským Romům pomáhá rovněž organizace Člověk tísni,
dále pak Charita a Armáda spásy. -lech-

Přídavky na děti putují jen do
nejchudších přerovských rodin

Odbor státní sociální podpory pracující pod Úřadem
práce v Přerově rozeslal rodičům dětí rozhodnutí
ohledně přídavků na dítě. Většinu rodin ale doporuče-

ný dopis nepotěší – zhruba polovina z nich se totiž do-
zví, že zaniká jejich nárok na dávku státní sociální pod-
pory, kterou až dosud pobírali. Ještě v loňském roce do-
stávalo přídavky 22 000 dětí z Přerovska, teď bude tato
dávka rozesílána jen 10 000 dětí, jejichž rodiče mají pří-
jmy nižší než 2,4 násobek životního minima. Nový ko-
eficient platí od ledna 2008 – do té doby měli na pří-
davky nárok rodiče, jejichž společné příjmy nepřesáh-
ly čtyřnásobek životního minima. -lech-

Pivovary zvýšily prodej
Středomoravské pivovary Zubr, Litovel a Holba pro-

daly vloni 937 000 hektolitrů piva, což je o 25 000 více
než v roce 2006. Milovníkům piva nejvíce chutnala
světlá jedenáctka. V sudech i lahvích ji vypili 343 000
hektolitrů. V oblíbenosti jednoznačně vede hanušo-
vický Šerák. V minulém roce vzrostla poptávka po ne-
alkoholickém pivu Zubr, Holba a Litovel Free. V na-
bídce je převážně v lahvích, ale některé restaurace ho
nabízejí i čepované. Nealkoholického piva všech tří
značek konzumenti vypili více než 25 000 hektolitrů.
Středomoravským pivovarům patří na Moravě 20 % tr-
hu a v rámci celé republiky si drží pětiprocentní podíl.
Na export jde přibližně 10 % jejich produkce. -svam-

Rehabilitace v novém

Ještě v letošním roce vedení nemocnice plánuje stě-
hování rehabilitace, a to z ekonomicko-provozních dů-
vodů. Daleko levněji totiž přijde vybavení nových pro-
stor než rekonstrukce celé budovy, která je už za léta
užívání zanedbaná. Ve hře jsou zatím dvě varianty, kam
rehabilitaci přemístit. Buď do stávající budovy chirur-
gie, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných. Budo-
va rehabilitace jako jediná v areálu patří městu, které ji
od roku 1996 za minimální poplatek 1000 korun ročně
nemocnici pronajímá. -svam-

Žeravičtí zopakovali své „ne“ pískovně 
Nesouhlas s tím, aby byla v Žeravicích zprovozněna

pískovna, vyjádřili místní občané na veřejném pro-
jednávání. Odmítavý postoj tlumočili jak majiteli po-
zemku, tak i samotným realizátorům záměru. Navíc
vyzvali přerovské zastupitele, aby v dubnu, kdy bu-
dou rozhodovat o případné změně územního plánu
ve prospěch pískovny, nepodlehli tlaku firmy, která
hodlá v žeravické části Lapač písek těžit. Lidé se obá-
vají, že by životní prostředí v okruhu několika kilo-
metrů utrpělo ekologickou ránu. Strach mají z praš-
nosti, hlučnosti, ale také ze zhoršení kvality spodních
vod. Žeravičtí vyjádřili obavy, že by v budoucnu moh-
li mít problémy s „červenou, železitou vodou“ – a to
kvůli tomu, že na následnou rekultivaci po vytěženém
písku by měl být použit granulát Prestab z přerovské
chemičky. Majitel pozemku Petr Tolar, který je záro-
veň ve vedení Prechezy, je ale ujistil, že jde o nezá-
vadný, certifikovaný materiál, který je určený k tech-
nické rekultivaci. -lech-

www.ktvprerov.cz

foto Martin Necid

foto Petr Ludík
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■ Z „Přerovských aktualit“

� 3. 3. 1948 – před 60 lety zemřel v Přerově Antonín
Beňa, učitel (v Přerově učil v letech 1921–1937), zpě-
vák-tenorista, zakládající člen a sólista PSMU, diri-
gent pěveckého sboru Jaroslav v Kojetíně, nositel zla-
té medaile Pěvecké obce české. Narodil se 30. 5. 1878
v Brodku u Přerova.
� 6. 3. 1993 – před 15 lety zemřel v Přerově Stanislav
Kočí, učitel v Přerově, Předmostí, Brodku u Př., Pře-
stavlkách, Tovačově, osvětový a kulturní pracovník,
výtvarník, publicista, hudebník, tenorista v Přerubu,
zakladatel kvarteta Musica Antiqua. Narodil se 17. 2.
1901 v Přerově.
� 10. 3. 1878 – před 130 lety se narodil v Malenovicích
u Zlína Jaroslav Strojil, typograf, zakladatel známé
přerovské knihtiskárny v Kratochvílově ul. (rok 1911),
vydavatel knih. Zemřel 8. 2. 1934 v Přerově. 
� 18. 3. 1968 – před 40 lety zemřel
v Bohumíně, okr. Karviná, Jaroslav
Hanáček, PhDr., pedagog, sociolog.
V letech 1934–1945 působil jako stře-
doškolský profesor na přerovském
gymnáziu, v letech 1958–1959 byl ře-
ditelem střední pedagogické školy
v Přerově a v letech 1959–1964 působil na přerovské
střední ekonomické škole. Napsal řadu odborných
studií. Narodil se 10. 8. 1903 v Přerově. 
� 20. 3. 1863 – před 145 lety se narodil v Bystřici p. H.
Klement Slavický, varhaník, sbormistr a houslař. Od
roku 1921 působil v Přerově, kde 21. 12. 1941 zemřel.
� 21. 3. 1983 – před 25 lety zemřel v Přerově-Dluho-
nicích Antonín Suchánek, ředitel školy, kronikář. Na-
rodil se 25. 5. 1897 v Přerově-Dluhonicích.
� 21. 3. 1918 – před 90 lety se narodil ve Veselíčku u Li-
tovele Dr. Bohumil Vaňák, pedagog, profesor na
středních školách, odborný asistent na PedF PU v Olo-
mouci, historik, autor regionálních historických pub-
likací. Zemřel 17. 6. 1986 v Olomouci.
� 25. 3. 1903 – před 105 lety se naro-
dil v Přerově Václav Mrkvička, profe-
sor na přerovské obchodní akademii,
veřejný a kulturní pracovník, místo-
předseda tenisového oddílu Spartak
PS Přerov, dopisovatel Nového Pře-
rovska. Zemřel 8. 6. 1980 v Přerově.
� 28. 3. 1933 – před 75 lety se narodil v Přerově Miro-
slav Kozák, úředník, vzdělavatel sokolské župy Krato-
chvílovy, místostarosta Sokola, spoluzakladatel pě-
veckého sboru VOKÁL a hudební skupiny Melodie,
autor řady básní. Zemřel 18. 2. 1998 v Přerově. 
� 28. 3. 1998 – před 10 lety zemřel v Přerově Stanislav
Spurný, konstruktér v Meoptě, historik Svazu letců
v Přerově, dopisovatel NP i PE, iniciátor vybudování po-
mníku padlým letcům z 2. světové války na tř. generála
Janouška v Přerově. Narodil se 27. 12. 1930 v Přerově.
� 29. 3. 1853 – před 155 lety se narodil v Rožnově p. R.
František Bayer, učitel na měšťanské škole v Přerově,
spisovatel (Dějiny města Přerova, rok 1908), autor his-
torických a národopisných studií (Přerovsko-město
i hejtmanství, rok 1893, Bayerův ilustrovaný průvod-
ce Přerovem, rok 1904, 1911, Plán města Přerova, rok
1912. Zemřel 12. 9. 1925 v Přerově, kde jedna z ulic ne-
se jeho jméno.
� 31. 3. 1873 – před 135 lety se naro-
dil v Přerově-Henčlově František
Obrtel, žurnalista. Delší dobu půso-
bil jako redaktor v Olomouci, psal
o historii moravského zemědělství
a o životě na venkově. Působil v re-
dakci Venkova, Brázdy. Je autorem
Moravských sedláků, Po stopách novin na našem ven-
kově, U nás doma. Zemřel 13. 2. 1962 v Praze. 

Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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� 21. 3. 1439 český král Albrecht potvrdil městu Pře-
rovu privilegia, vydaná jeho předchůdci, jejichž ori-
ginály vzaly za své za husitských válek?
� 27. 3. 1580 o Květné neděli byl tak silný vítr, že po-
bořil některá stavení a v přerovském sboru se bratři
rozutekli od čtení pašijí, aby se na ně stavba nezřítila?
� 8. 3. 1807 zuřila v Přerově povodeň?
� 1. 3. 1862 schválilo Moravské místodržitelství v Br-
ně stanovy přerovského Čtenářského spolku, jehož
členové se sešli již v roce 1862?
� 28. 3. 1864 se přerovští divadelní ochotníci před-
stavili prvním veřejným divadelním představením,
veselohrami Stará místo mladé a Černý Petr?
� 13. 3. 1873 byla vysvěcena budova nově postave-
ného přerovského akciového pivovaru v Komenské-
ho ulici a již následujícího dne proběhla první várka?
� 17. 3. 1904 byla posvěcena nově přistavěná kaple
Božího hrobu u přerovského farního kostela?
� 10. 3. 1908 se v letní jízdárně v přerovských kasár-
nách dragounského pluku č. 12 konala hospodářská
výstava plemenných býků a jalovic, která sem byla
přemístěna z výstavních prostor na dvoře pivovaru?
� 6. 3. 1912 se usneslo přerovské obecní zastupitel-
stvo pojmenovat nově postavenou čtvrť Lešetín? 
� 30. 3. 1923 vznikl atletický oddíl SK Přerov?
� 17. 3. 1932 proběhla dražba zvířat, která se nachá-
zela v zuboženém stavu v obchodu Antonína Vally
v přerovské Čechově ulici?
� V březnu 1932 byl ustaven veslařský odbor Sokola
Přerov?
� V březnu 1938 začala firma Kaulich se stavebními
pracemi na přerovském letišti, v říjnu bylo z větší čás-
ti hotové? 
� 7. 3. 1946 vznikl n. p. Meopta, spojené závody pro
jemnou mechaniku a optiku, se sídlem v Přerově?
� 20. 3. 1949 byl založen Sokol Meopta Přerov?
� 20. 3. 1953 pravoslavný kněz Leo Doseděl vysvětil
přerovský chrám sv. Cyrila a Metoděje? Původně se
jednalo o židovskou synagogu, kterou pravoslavná cír-
kev získala koupí v roce 1950.
� V březnu 1959 byl při Vlastivědném muzeu J. A. Ko-
menského v Přerově ustaven Kroužek přátel umění?
� 28. 3. 1968 byla v přerovské chemické továrně za-
hájena výroba anorganických pigmentů?
� V březnu 1973 začala rozsáhlá obnova přerovského
kostela sv. Michala? Byla zbourána stará vstupní brá-
na ke kostelu, část klášterní zdi, vybudovalo se scho-
diště do kostela, upravilo okolí (okolní domy byly str-
ženy v r. 1970 a do r. 1972 u kostela vznikla křižovatka).
� 4. 3. 1990 došlo v Přerově k setkání zástupců ob-
čanských fór okresu Přerov za účelem vypracování
volebního programu? Mluvčími okresního centra OF
se stali JUDr. Petr Dutko, Stanislav Miloš, Ing. Josef Pl-
šek, Ivo Politzer, Ing. Arch. Stanislav Žalud.
� 29. 3. 1995 přerovské basketbalistky vybojovaly
3. místo v 1. lize basketbalu žen?
� 4. 3. 1996 odhalila policie v Předmostí tajnou stá-
čírnu rumu a fernetu, 19. 3. pak druhou stáčírnu?
� 20. 3. 1996 zavítal do Přerova prezident republiky
Václav Havel?
� 31. 3. 1996 se mužstvo TJ Pozemní stavby Přerov
stalo mistrem ČR v sálovém fotbale?
� 12. 3. 1999 na policejní stanici v Předmostí explo-
dovala trhavina, kterou sem policisté sami dopravili
a při explozi byl zabit jeden policista? 
� 11. 3. 2002 byl po rekonstrukci otevřen vestibul vý-
pravní budovy přerovského nádraží? 
� V březnu 2004 v soutěži Firma kraje zvítězil pře-
rovský Pivovar Zubr?
� 7. 3. 2005 převzal ministr kultury Pavel Dostál Cenu
města Přerova-medaili Komenského?

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Oddělení dějin školství přerovského Muzea Komen-
ského připravilo pro zahraniční návštěvníky výstavu,
na které představuje Komenského mapy Moravy –
z největší světové sbírky kartografických map Moravy,
jejichž tvůrcem je Učitel národů. Po loňské úspěšné vý-
stavě slabikářů v Národní knihovně ve Florencii, ko-
lébce evropské kultury, v rámci celosvětové kulturní ak-
ce Pampaedie, se uskutečnila v lednu v Muzeu J. A.
Komenského v holandském Naardenu vernisáž vý-
stavy Mapa Moravy Jana Amose Komenského.

Slavnostní shromáždění proběhlo přímo v mauzoleu
Komenského, které bezprostředně souvisí s budovou
muzea. Zúčastnila se ho celá řada významných naar-
denských a amterodamských představitelů politické-
ho, vědeckého i kulturního života. Byli přítomni i češ-
tí emigranti, nyní trvale žijící v Nizozemí.

Celkem je zde vystaveno dvacet pět historických
map Moravy, zvláště pak J. A. Komenského. Pro vzá-
jemné porovnání nechybí ani mapy Moravy P. Fabri-
cia, M. Seuttera, T. C. Lottera, J. Ch. Müllera a J. de Ran-
na. Ve dvou výstavních sálech jsou vedle map vystave-
ny dobové rytiny měst, které se váží s pobytem a čin-
ností Učitele národů. V prosklených vitrínách jsou ta-
ké spisy Komenského, vytištěné v Amsterodamu. Prá-
vě zde u vitríny, při výkladu u nejvýznamnějšího di-
daktického díla Komenského Opera didactica omnia,
se udála příhoda, na kterou nezapomenu do konce ži-
vota. Při hodnocení významu rodiny de Geerů, kteří
Komenského pozvali po požáru Lešna do Amsteroda-
mu, ubytovali jeho i rodinu ve svém domě a financo-

vali tisk tohoto díla, přistoupil ke mně muž, který se
představil a řekl, že je potomek těchto Komenského
mecenášů. Jmenoval se Dirk Jan de Geer. Do Naarde-
nu přijel z dvou set kilometrů vzdáleného města, kde
je soudcem u tamního soudu.

K výstavě, která se těší velkému zájmu veřejnosti, byl
vydán katalog s dvanácti Komenského mapami Mora-
vy a dvěma rytinami Amsterodamu. Text je v jazyce
anglickém, českém, holandském a německém. Publi-
kaci je možno získat v pokladně Muzea Komenského
v Přerově. František Hýbl, ředitel Muzea Komenského

Málokdo však ví, že právě bochořský rodák Florian
Zapletal (1884–1969) se zasloužil o rozšíření tohoto
úsloví nejprve v roce 1917 v Rusku mezi našimi legi-
onáři a ti ho pak po návratu do vlasti začali užívat
v nově vzniklé Československé republice. 

V 91. čísle Čechoslováka, vydávaného pro naše legio-
náře na Rusi, na počátku května 1917 jeho redaktor Flo-
rian Zapletal napsal článek K šedesátinám Dra. J. Herbe-
na, kde se také mj. zmínil o oslavách
šedesátých narozenin prof. Tomáše
G. Masaryka ve vinohradském Ná-
rodním domě takto: „Když vstoupil
prof. Masaryk s chotí do sálu, oslo-
vili ho slováčtí studenti písní „Tatíčku starý náš, šedivú
hlavu máš“, která se tehdy hluboce dotkla Masaryka.

Toto milé oslovení „tatíček“ použil Zapletal v úvodníku
v 94 čísle Čechoslováka z 3/16. května 1917 takto: „Profe-
sor Masaryk, tak milovaný všemi a tak dlouho očekávaný
je mezi námi. Tatíček náš, hlava dobrá, sokol náš!“

Nutno ještě poznamenat, že Florian Zapletal jako je-
diný vítal Masaryka v Petrohradě v noci z úterka na stře-
du 2.-3. května 1917 (podle ruského kalendáře), který sem
přijel z Londýna. Po omluvě, že ho vítá sám, že všichni
jsou v Kijevě, mu Masaryk stručně odpověděl: „Tak to
mám rád!“ Když ale Masaryk po několika dnech přečetl
Zapletalův vzletný a láskyplný článek, tak pisateli řekl:
„Víte, že nemiluji takových ceremonií. Tož proč to dělá-
te? Stačilo prostě konstatovat, že prof. Masaryk přijel do
Ruska. Na to bylo dost tří slov!“

Tyto dva příklady svědčí mimo jiné o příslovečné
skromnosti našeho prvního prezidenta Českosloven-
ské republiky. 

Florian Zapletal byl studentem T. G. Masaryka na
pražské univerzitě. Od té doby byl jeho velkým obdi-
vovatelem, za války mu bylo svěřeno, aby organizoval
a zabezpečil v Rusku jeho pobyt. V době Zapletalova
působení ve funkci vojenského poradce guvernéra

Podkarpatské Rusi Grigorije Žat-
koviče (1886-1967) byl i jeho kriti-
kem. Týkalo se to zvláště slíbené
autonomie této nejvýchodnější
části republiky československými

představiteli z 10. září 1919.
Na počátku 20. let se Florian Zapletal ještě jednou vrá-

til k tomuto tématu, když napsal: „Název „tatíček Masa-
ryk“ je tedy z roku 1910, ale, pokud vím, zůstal před vál-
kou jen v úzkém kruhu Masarykových přátel a žáků, a to
ještě jenom ojediněle. Jiného, symbolického, všenárod-
ního významu nabyl však za války. Nevím, jak říkali Ma-
sarykovi v letech 1914-1917, pokud byl na Západě. Jak-
mile přijel v máji 1917 do Ruska, zdomácněl ve vojsku
i mezi zajatci název „tatíček“ nebo „otec“. Když jsem psal
16. května 1917 do Čechoslováka číslo 94 o příjezdu Ma-
sarykově do Petrohradu, navázal jsem vědomě na apo-
strofu lidové písně „Tatíčku starý náš“, což se potom uja-
lo všeobecně. Hlásím se tedy k autorství tohoto názvu,
jak ho bylo potom užíváno na Rusi a jak byl přenesen i do
vlasti.“ František Hýbl, ředitel Muzea Komenského

Ke vzniku názvu „tatíček Masaryk“
V březnu si pravidelně připomínáme narození našeho prvního prezidenta 

Tomáše G. Masaryka (1850–1937).

Náhrobek Komenského v Naardenu

Florian Zapletal:
Tatíček náš, hlava dobrá,

sokol náš!

Další významné jubileum osobnosti, které
si připomínáme v březnu, je výročí naroze-
ní J. A. Komenského 28. 3. 1592 nejpravdě-
podobněji v Nivnici u Uherského Brodu.

Přerovské komeniologické sbírky
v holandském Naardenu
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To nejlepší pro Vás z p ísp vk  Fondu prevence 
 v roce 2008: 

 

 Preventivní o kování a p eo kování proti klíš ové encefalitid  
 O kování proti rakovin  d ložního ípku 
 O kování proti zard nkám, spalni kám a p íušnicím (PRIORIX)  
 Ozdravné pobyty d tí a mládeže po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU 
 P ísp vek na masáže, pohybové aktivity, saunu, solné jeskyn  
 P ísp vek na plavání kojenc  a d tí 
 P ísp vek pro dárce krve a kostní d en  
 P ísp vek na vitamínový p ípravek pro t hotné ženy + DVD „Jak 
prožít zdravé t hotenství“ 

 Pilotní projekt „Stomatologická prevence d tí“ 
 Sleva ze vstupného na bazén Prost jov, Olomouc, p ísp vek ve výši 
K  250,-/osoba/rok na bazén v P erov  

 
 

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance? 

Využijte možnosti zaregistrovat se k . 4. 2008 a získat tak poukázku 
v hodnot  K  300,- na nákup vitaminových a antikoncep ních p ípravk . 

Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového klienta. 

Veškeré náležitosti za Vás vy ídíme: 
 
Regionální pracovišt      Kontaktní místo P erov 
Partyzánská 3     Husova 2846/2  
Prost jov     P erov 

 582 305 722-5, 582 305 733      58  259 074 
Ú ední hodiny:     Ú ední hodiny: 

Po, St  8.00– 7.00      Po  8.00– 2,00  3.00– 7.00 

Út, t   8.00– 5.00 St                       3.00– 7.00 

www.zpma.cz              info@zpma.cz                 Modrá linka 844 25 24  

inzerce

budova Pegas

Husova 2, 750 02 Přerov

info@altix.cz, www.altix.cz

• PC kurzy pro začátečníky
• Rekvalifikace s akreditací
• Zakázkové kurzy pro firmy

Centrální rezervace

kurzů a informace 

na tel. 577 211 980

Dámské kalhoty, vesty, halenky
výroba a prodej pro maloodběratele 

i velkoodběratele včetně nadměrů z materiálů 
dle vlastního výběru

Svépomoc III/23, Přerov, telefon 581 225 643,
středa 10–17 hodin

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
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Rostoucímu počtu klientů ČSOB vděčí
díky zavedení několika atraktivních no-
vinek. Mimo jiné je to například zjedno-
dušení a zkrácení celého procesu žádos-
ti o hypotéku a koncentraci veškerých
úkonů na jedno místo – pobočku ČSOB.

S ČSOB Hypotékou se
zajistíte proti zvyšování

úrokových sazeb
Vše nasvědčuje tomu, že úrokové sazby

se budou i v budoucnu zvyšovat a přibli-
žovat se evropskému průměru, který je
výrazně vyšší než aktuální sazby v ČR.
Každé zvýšení úrokových sazeb se pro-
mítne do zdražení hypotečního úvěru
v řádu stokorun za měsíc. ČSOB připravi-
la jako reakci na tento trend možnost za-
fixovat úrokovou sazbu na celou dobu
splácení úvěru, a to až na 30 let. Klienti
poznají výhody této služby při každém
dalším zvýšení úrokových sazeb. Zdraže-
ní se jim totiž již nepromítne do ceny,
protože ČSOB garantuje stejnou výši
splátky po celou dobu splácení hypotéky.
Výhodou je, že klienti tak předem ví, jaké

budou jejich měsíční splátky a mohou si
pak lépe plánovat rodinné finance. 

ČSOB Hypotéka dostupná
pro všechny věkové
i příjmové skupiny

Další novinkou, kterou ČSOB u hypoték
uvedla na trh, je možnost volby doby plat-
nosti úrokové sazby libovolně podle po-
třeb klientů, třeba na 13, 22 nebo 26 let.
Splácení ČSOB Hypotéky lze navíc rozlo-
žit až na 40 let, přičemž ji stačí zaplatit až
v 70 letech klienta. Díky těmto inovacím
je ČSOB Hypotéka flexibilním řešením
bytové situace každé rodiny bez ohledu
na věk žadatele. Na úvěr na bydlení tak
teď u ČSOB dosáhne téměř každý.

ČSOB šetří klientům čas
a peníze

Zájemci o hypotéku u ČSOB již nemu-
sí zbytečně shánět a platit odhadce bytu
nebo jezdit na úřad a čekat na výpis z ka-
tastrální mapy. V kterékoli pobočce
ČSOB lze vyřídit všechny tyto formality
najednou a navíc zdarma. Pro ocenění

bytů ČSOB používá expresní ocenění po-
mocí cenové mapy. Ta pokrývá všechna
sídla v ČR od 5000 obyvatel a je v pravi-
delných intervalech aktualizována. Po-
kud jde o výpis z katastru nemovitostí,
ten zařídí pro klienta včetně snímku ka-
tastrální mapy v elektronické podobě
přímo úvěrový poradce v pobočce. Díky
těmto inovacím je ČSOB schopna vyřídit
hypoteční úvěr do jednoho týdne od prv-
ního kontaktu s klientem.

K financování nákupu bytu
do osobního vlastnictví lze

použít i půjčku na lepší
bydlení

ČSOB nyní garantuje všem zájemcům,
kteří se rozhodnou pro ČSOB Půjčku na
lepší bydlení, úrokovou sazbu ve výši
pouhých 7,7 % ročně (RPSN od 8,22 %).
Půjčka má splatnost až 10 let. Konkrétní

výše úvěru samozřejmě záleží na posou-
zení finanční situace každého klienta.

Pracovníci poboček klientům ochotně
poradí, upozorní je na výhody a případ-
ná rizika. Doporučí jim také optimální
výši úvěru a vysvětlí možnosti, na co vše
lze Hypoteční úvěr nebo ČSOB Půjčku
na lepší bydlení využít.

Všechny čtenáře zveme k návštěvě po-
boček ČSOB v Přerově v:
* Čechově ulici 4 tel: 581 705 627 nebo 
* Kratochvílově ulici 5 tel: 581 299 613.

Na první dvě soboty v březnu 2008
připravují obě pobočky Den otevře-
ných dveří, kde získáte informace o fi-
nancování svých bytových potřeb. Pra-
covníci vám rádi poradí a při návštěvě
obdržíte malý dárek.
Sobota 1. 3. 2008 9–12 hodin
Sobota 8. 3. 2008 9–12 hodin

Skupina ČSOB – jednička na trhu hypoték
Obliba úvěrů na bydlení v České republice neustále roste. V loňském
roce si vzalo hypoteční úvěr celkem 83 344 klientů. V druhé polovině
roku se Finanční skupina ČSOB stala na trhu hypoték jedničkou. Její
podíl dosáhl v posledním čtvrtletí roku 2007 téměř 27 %. Celkově za-
tím skupina ČSOB poskytla hypotéky ve výši 145 miliard korun.

Sedm důvodů, proč se ČSOB Hypotéka
vyplatí:
• garantovaná výše splátek v průběhu celého trvání úvěru,
• hypotéku stačí splatit až ve věku 70 let,
• možnost rozložení splátek až na 40 let,
• možnost flexibilní volby fixace úrokové sazby, např. na 10,

13, 22 nebo 28 let,
• ocenění bytu zdarma,
• výpis z katastru nemovitostí zdarma,
• vyřízení hypotéky do týdne v kterékoli pobočce ČSOB.

inzerce

Obchodní aka-
demie a Jazyková
škola v Přerově se chystá v letošním ro-
ce uspořádat dva sportovní turnaje
středních škol O pohár primátora měs-
ta Přerova. Vedle již tradičního turnaje
ve florbale hochů se rozhodl přerovský
primátor nově podpořit turnaj v sálové
kopané dívek.

O kopanou na malém hřišti v tělocvič-
ně mají děvčata stále větší zájem. A jeli-
kož má Obchodní akademie pro tento
druh sportovní činnosti dobré podmín-
ky, rozhodla se škola uspořádat tento tur-
naj v termínu 28. března. O měsíc pozdě-
ji, 25. dubna, uspořádají organizátoři již
3. ročník turnaje ve florbale hochů. Flor-
bal má na Obchodní akademii letitou tra-
dici, za čímž stojí nejeden úspěch na
okresních a krajských soutěžích středních
škol. Díky ředitelce školy a Sdružení rodi-
čů disponuje škola kvalitním florbalovým
vybavením. Přípravu hráčů a hráček za-
jišťují učitelé tělesné výchovy. Do kom-
pletní vybavenosti chybí už jen mantine-
ly a oficiální branky, které se musí na
všechny turnaje půjčovat a převážet. 

Termíny přihlášek na adresu 
oldrich.pec@oaprerov.cz
dívky – sálová kopaná: do 14. března
hoši – florbal: do 11. dubna red.

Miroslava Lakomého z odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy přerovského
magistrátu jsme se zeptali, která kritéria
konkrétně jsou rozhodující pro udělení
těchto podpor.

„Pochopitelně jedním z hlavních kri-
térií je velikost členské základny, repre-
zentace města Přerova, výše soutěží
a úspěchy v nich, popularita a tradice
sportu v Přerově a ekonomická nároč-
nost sportovní činnosti,“ upřesnil Miro-
slav Lakomý. „U provozu sportovních
zařízení rozhoduje především velikost
sportovního zařízení, víceúčelovost
a rozsah jeho využití a ekonomická ná-
ročnost provozování sportovního zaří-
zení,“ doplnil Lakomý.

Výši přímé podpory projednává a po-
suzuje odbor školství přerovského ma-
gistrátu, komise volného času a sportu,
pracovní skupina sestavená k projedná-
vání přímých podpor, poslední slovo
mají radní a zastupitelé. Ti společně při-
hlížejí především k potřebnosti, přínosu

nebo významu sportovní činnosti či pro-
vozu sportovního zařízení, k předpoklá-
daným nákladům, ke spolufinancování
nákladů z více zdrojů, k referencím
o sportovní činnosti či provozu sportov-
ního zařízení. Dalším hlediskem rozho-

dování pro udělení podpory je i případ-
ná opakovaná platební nekázeň navr-
hovaného subjektu. Žadatelé by neměli
podcenit ani kvalitu zpracování celko-
vého popisu a předpokládaného rozpo-
čtu. Šaf

Aby však z tohoto programu
nedocházelo ke značnému od-
čerpávání finančních prostřed-
ků velkými a pro město vý-
znamnými organizacemi,
poskytují jim orgány města do-
tace v rámci přímých podpor.

Přehled poskytnutých a schválených dotací sportovním
organizacím zařazeným do přímých podpor města 

Sportovní ãinnost rok 2008 rok 2007
Hockey club MINOR 2000 Pfierov 5 062 000 3 868 000
z toho: úhrada nájemného ledové plochy ZS v Pfierovû 3 948 000 3 760 000

úhrada nájemného nebytov˘ch prostor ZS v Pfierovû 140 652 108 000
sportovní ãinnost 973 348 0

âesk˘ svaz metané (pro OS metané Pfierov na úhradu ledové plochy ZS) 0 40 000
Podpora fotbalu v Pfierovû 1 400 000 575 000
z toho: Fotbalov˘ klub Kozlovice (i na provoz) 194 000 75 000

FK Viktorie Pfierov 177 000 0
1. FC Pfierov (dfiíve Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov) 676 000 500 000
Tûlov˘chovná jednota Sokol âekynû (i na provoz) 72 000 0
Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí (i na provoz) 127 000 0
Tûlov˘chovná jednota Sokol Újezdec (i na provoz) 82 000 0
Tûlov˘chovná jednota UNION LOVù·ICE (i na provoz) 72 000 0

Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub 1 300 000 900 000
Tenisov˘ klub Precolor Pfierov (jen mládeÏ) 300 000 0
Provoz sportovního zafiízení rok 2008 rok 2007
Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí 350 000 400 000
Sportovní klub Pfierov 300 000 400 000
Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov 185 000 180 000
Sportovní klub Îeravice 125 000 125 000
TJ SPARTAK P¤EROV 223 000 150 000
Tenisov˘ klub Precolor Pfierov 0 100 000
AUTO KLUB P¤EROV-Mûsto v AâR 200 000 200 000
Celkem: 9 445 000 6 938 000

Jak je město štědré k přerovským sportovcům
Město poskytuje každoročně finanční prostředky do oblasti sportu formou grantového programu.

Primátorské turnaje
studentů Obchodní
akademie
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Osmek slepá ul. 3. a 31.3. 28.4.
Horní námûstí 10.3. 7.4.
Bratrská na konci 5.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 17.3. 14.4. 12.5.
Svornosti 25.3. 21.4. 19.5.
Na odpoledni u lékárny 3. a 31.3.
Blahoslavova park. u Beãvy 28.4.
Riedlova kfiiÏovatka 10. a 25.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Za ml˘nem 3 17.3. 14.4. 12.5.
Sokolská parkovi‰tû 3., 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12.5.
Sokolská u domu 28 10. a 25.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 3. a 31.3. 28.4.
P. Jílemnického u VST 17.3. 14.4. 12.5.
Na hrázi za mostkem 10. a 25.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Mervartova 9 3., 17. a 31.3. 14.4.
Palackého za samoobsluhou 28.4. 12.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 10. a 25.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Dluhonice toãna 4.3. 1. a 29.4.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 11. a 25.3. 22.4. 20.5.
Dluhonice u prodejny 8.4. 6.5.
Wurmova za KSZ 18.3. 15.4. 13.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 4. a 18.3. 1., 15. a 29.4. 13.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel. dÛm 22.4.
·robárova 13 4.3. 1. a 29.4.
Kozlovská parkovi‰tû 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Pod valy u parkovi‰tû 18.3. 15.4. 13.5.
Bayerova 2 4.3. 1. a 29.4.
Svisle za samoobsluhou 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Trávník parkovi‰tû 18.3. 15.4. 13.5.
Trávník u Chemoprojektu 18.3. 15.4. 13.5.
BudovatelÛ parkovi‰tû 4. a 18.3. 1., 15. a 29.4. 13.5.
BudovatelÛ 5–7 18.3. 15.4. 13.5.
U tenisu parkovi‰tû 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
U rybníka u trafa 5. a 19.3. 2., 16. a 30.4. 14.5.
Petfiivalského parkovi‰tû 26.3. 23.4.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 21.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 12.3. 9.4. 7.5.
Dvofiákova u Rusalky 5.3. 2. a 30.4.
Dvofiákova u garáÏí 12. a 26.3. 9. a 23.4. 7. a 21.5.
PurkyÀova denní pobyt 19.3. 16.4. 14.5.
B. Nûmce za VST 12. a 26.3. 9. a 23.4. 7. a 21.5.
Optiky u lékárny 5.3. 2. a 30.4.
Husova dvÛr 19.3. 16.4.
·kodova u trafa 14.5.
Pod skalkou parkovi‰tû 5.3. 2. a 30.4.
Olomoucká u stavebnin 12.3. 9.4. 7.5.
Hranická u b˘valé cihelny 19.3. 16.4.
Hranická parkovi‰tû u Z· 14. a 21.5.
Dr. M. Horákové 26.3.
1. kvûtna 23.4.
Al‰ova u stadionu 5. a 19.3. 2. a 16.4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 12. a 26.3. 9. a 23.4.
Kainarova za Pfierovankou 30.4. 14.5.
Vsadsko parkovi‰tû 7. a 21.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 6.3. 3.4. 2.5.
Lovû‰ice u parku 13.3. 9.5.
Lovû‰ice DráÏní 10.4. 15.5.
Lovû‰ice U sokolovny 20.3. 17.4.
VaÀkova dvÛr 27.3. 24.4. 22.5.
Kozlovice zaãátek obce 6. a 20.3. 3. a 17.4. 22.5.
Kozlovice náves 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9.5.
Kozlovice Na vrbovcích 2. a 15.5.
Nerudova 33 6.3. 3.4.
Macharova 2. a 15.5.
Tománkova u garáÏí 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Wolkerova 15 20.3. 17.4.
Fr. Rasche u parku 6. a 20.3. 3. a 17.4. 2. a 15.5.

Na louãkách 15 13. a 27.3. 10. a 24.4. 9. a 22.5.
V. Novosady u kostela 6. a 20.3. 3. a 17.4. 2. a 15.5.
Újezdec Vûtrná 13.3. 10.4.
Újezdec malé hfii‰tû 27.3.
Újezdec Pod dubíãky 9.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 24.4. 22.5.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 7. a 21.3. 4. a 18.4. 2. a 16.5.
Popovice U trati 14. a 28.3. 11.4. 9.5.
Popovice za kapliãkou 25.4. 23.5.
Vinary u garáÏí 7.3. 4.4. 2.5.
Vinary Ve dvofie 14.3. 11.4.
Vinary Mezilesí II 21.3. 18.4. 16.5.
Vinary RÛÏová 28.3. 23.5.
Vinary Za humny u bytovky 25.4. 9.5.
Penãiãky zaãátek obce 7.3. 4.4.
Henãlov náves 14. a 28.3. 11.4. 9.5.
Henãlov SokolÛ 14. a 28.3. 11. a 25.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 25.4. 23.5.
Penãice u po‰ty 21.3. 16.5.
Penãice V kótû 18.4. 2.5.
âekynû nad rybníãek 7.3. 16.5.
âekynû k sokolovnû 14.3. 18.4.
âekynû náves 21.3. 25.4.
âekynû Na ãervenici 28.3. 23.5.
âekynû Podlesí 4.4. 2.5.
âekynû Boro‰ín 11.4. 9.5.
L˘sky k obchodu 7.3. 4.4.
L˘sky za mostkem 21.3. 18.4.
Teliãkova u kotelny 2.5.
Pod Skalkou parkov. u 17–21 16.5.
Îeravice Na návsi 14.3. 11.4.
Îeravice Lapaã 28.3.
Îeravice Such˘ potok 25.4. 23.5.
Îeravice Pod lesem 9.5.
V˘myslov 27.3. 17.4.
Jasínkova za Priorem 24.4. 15.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 26.3.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 15.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 19.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2, 3 18.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 18.3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 18.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 19.3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 19.3.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 26.3.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 8.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 8.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 8.4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 1.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 1.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 1.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 1.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 1.4.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 26.3.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 8.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 15.4.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 15.4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 22.4.
ZOS za hvûzdárnou 22.4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde –Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest. Viktoria 26.3.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 26.3.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 15.4.

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

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487

�1. 3. • Pfierovská padesátka, pochod na
trasách 50, 35, 22, 12 a 6 km, start 7–10 hod.
sokolovna 

�5. 3. • Osek n. B.–Oseck˘ jez–Lipník
n. B., 10 km, odj. vlak 8.58 hod., vede L. Po-
láková

�8. 3. • Záhlinice–Záhlinické rybníky–Dol-
ní zahrady–KromûfiíÏ, 14 km, odj. vlak
8.28 hod., vede O. Valá‰ková

�15. 3. • Litovel–Lhota n. M.–Pfiíkazy,
14 km, odj. vlak 7.05 hod., vede Vl. Wnuk 

�29. 3. • Hluboãky–Mar. Údolí–Radí-
kov–Kartouzka–Sv. Kopeãek–Hluboã-
ky–Mar. Údolí, 15 km, odj. vlak 8.20 hod., ve-
de V. Vaculík.

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

�1. 3. • Grygov–Pfiestavlky–Holice–Olo-
mouc, 20 km, L. Bafiinka, odj. 7.05 hod. 

�1. 3. • DP – Pfierovská padesátka, 10, 22,
35 km, vede J. ·vec, odchod 8 hod., sraz u So-
kolovny 

�4. 3. • schÛze turistÛ, Vinary, Na Skalce ve
14 hod., odj. A 13.15 hod.

�6. 3. • Pfierov–L˘sky–Vinary–Pfierov,
12 km, Î. Zapletalová odch. 9 hod., sraz u teni-
sové lávky 

�8. 3. • StráÏisko–Brodek u Konice–Skfií-
pov–Konice, 18 km, J. Pûãek, odj. 6.57 hod.

�13. 3. • Ho‰tejn–Huãkov–Lupené–Zá-
bfieh, 14 km, M. Kauer, odj. 8.05 hod.

�13. 3. • KrãmaÀ–Pfiestavlky–LipÀany–
Nele‰ovice–Kokory, 12 km, V. Visnar, odj.
A8.35 hod. 

�15. 3. • Bojkovice–Nov˘ Svûtlov–Bojko-
vice–Luhaãovice, 17 km J. ·vec, odj.
6.28 hod. 

�20. 3. • âekynû–Îeravice–Kokory–Pfied-
mostí, 12 km, M. Bráblíková, odj. A 9 hod.

�20. 3. • Dzbel–Kladky–Vojtûchov–PrÛ-
chodnice–Hvozd, 20 km, J. Pûãek, odj.
6.57 hod.

�22. 3. • RoÏnov–Vidãe–Malá Lhota–Va-
la‰ské Mezifiíãí, 21 km, J. Sedláková, odj.
6.05 hod. 

�27. 3. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–Velká Bys-
tfiice, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.

�27. 3. • Uherské Hradi‰tû–Velehrad
–Modrá, 15 km, Ing. M. Sahaj, odj. 7.36 hod.

�29. 3. • Brno u Milosrdn˘ch bratfií–Mys-
livna (koniklece)–Bystrc, 21 km, P. ·Èáva,
odj. 6.42 hod. 

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

�1. 3. • Pfierovská padesátka, DP – trasy dle
propozic pofiadatele, 10–50 km, sokolovna
7–10 hod., pû‰í

�4. 3. • schÛze v restauraci Pivovar v 19 hod.
�8. 3. • Poslední ãarodûj, Ramzová–Kou-

ty, 25 km, J. Balcárek, vlak 6.41 hod. bûÏky 
�14. 3. • tradiãní Hasiãsk˘ bál Prechezy,

Z. Prusková, sál Beãva v 19.30 hod.
�20.–24. 3. • velikonoãní pfiechod Slo-
venského ráje, dle propozic, 5 dnÛ, 145 km,
J. Pe‰ák, doprava individuální, VHT

Pozvánka
v˘stava 

vysokohorské fotografie
1. bfiezna aÏ 30. dubna 

ve v˘stavní síni 
Mûstského informaãního centra v pasáÏi.

Náv‰tûvníci uvidí ãernobílé i barevné snímky
autorÛ z odborÛ vysokohorské turistiky celé

âeské republiky vãetnû na‰eho odboru.
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Kulečník je sportem, který v přede-
šlých dobách neměl zrovna na růžích
ustláno. Kulečník ale patří k hodně ús-
pěšným přerovským sportům, a to jak
zásluhou jednotlivců, tak prvoligového
týmu SK Přerov. 

Ten působí v nejvyšší soutěži už 20 let
a v nedávné době byl dokonce ve finále li-
gy. Dlouhověkostí příslušnosti do české
elity se jen tak někdo pochlubit nemůže.
Tým, který tvořilo trio Felner, Fuksa, Sla-
měník, prohánělo po stolech nejlepší cel-

ky republiky. Všichni jmenovaní hráči by-
li také účastníky českých šampionátů jed-
notlivců a dokázali se mezi nejlepšími
prosadit. V posledních sezonách si hráči
kulečníku vybírají jakýsi oddechový čas.
Nejzkušenější muž našeho kádru Fuksa
musel ze zdravotních důvodů v lize skon-
čit a jeho nástupce stále ještě marně hle-
dáme. Zbylá dvojice se potýká s nevyrov-
nanými výkony, ale i přesto je přerovský
kulečník na nejlepší cestě udržet si prvo-
ligovou příslušnost také v nové sezoně.

Počátky závodů na světoznámé trati
na Přerovské rokli se datují od pováleč-
ných let. V posledních letech je areál,
i díky pořadatelům hobby závodů, stále
více využíván. Vrcholem motoristické
sezony jsou ale závody autokrosových
šampionátů. O ty přerovský fanoušek
nebude ochuzen ani letos. Do kalendá-
ře se dostaly oba vrcholné podniky. Zá-
vod MČR bude desetidílný domácí šam-
pionát otvírat. Ve dnech 3.–4. května se
podnik pojede i jako soutěž zóny střed-
ní Evropy. V Přerově jezdci divákům po-
prvé představí přes zimu připravené vo-
zy. Právem budeme zvědavi na výkony

domácích jezdců, kteří určitě nemají
nízké cíle. Úřadující český i evropský
mistr, Ladislav Hanák, nemůže také po-
mýšlet na nic jiného, než obhajobu. Svůj
nesporný potenciál ukázali také Petr
Švestka nebo Tomáš Pospíšilík, kterého
můžeme přiřadit k regionálním pilotům.
Vrcholem roku pak bude devátý podnik
ME, který je plánován na poslední
prázdninový víkend. Na přerovském zá-
vodu se už může pomalu rozhodovat
o nových šampiónech. Evropa jako ob-
vykle odstartuje už před domácím šam-
pionátem. V dubnu se zahajuje dvěma
závody v Portugalsku.

Uliční basketbal je hlavně za mořem
velice oblíbenou sportovní aktivitou.
I u nás se tento sport uchytil a po celé
zemi se koná celá řada turnajů, které
sponzorují renomované světové firmy. 

V Přerově se první turnaj hrál už v ro-
ce 1995 na školním hřišti u ZŠ Trávník.
V tomto roce byl založen i tým, který se
streetballu věnuje a vozí pro Přerov
i pěkné úspěchy stále. JaB team, u jehož
zrodu stál Antonín Příhoda a hraje do-
dnes, se zúčastnil v roce 1997 dokonce
MS v tomto sportu v italském Milánu.
Nepostoupil sice ze skupiny, ale vyřadil
jej pozdější vítěz – Portugalsko. Obmě-
něný a omlazený celek, který tvořili v ro-
ce 2007 kromě zakladatele i Minařík
a mladíci Leitkep se Střípkem, dosáhl
pěkných umístění. Vyhrál turnaj v Jese-
níku a na prestižním turnaji s velmi kva-
litní konkurencí v Moravské Třebové ob-

sadil místo třetí. Dařilo se mu také v Br-
ně Kohoutovicích, kde při účasti ligo-
vých basketbalových hráčů obsadil dru-
hé místo. Přerovští hráči jsou ceněni ta-
ké proto, že hrají líbivý klasický americ-
ký street. Ten je vysoce ceněn. Problé-
mem je trénink. V Přerově byly sice vy-
budovány venkovní koše, ale podle čle-
nů týmu je jich většina zničena. Kvalitní
možnosti tréninku tak skýtají jen někte-
rá školní hřiště, ale na nich je třeba pla-
tit. Dobré výsledky minulého roku ale
mají odezvu i ve větším zájmu o tento
sport a není vyloučeno, že letos se do
soutěží zapojí více přerovských celků.
Na turnaji u kina Hvězda hrály v minu-
losti třeba i ligové hráčky tehdejšího SBC
Přerov. 

Pokud vás streetball zajímá, veškeré
informace o turnajích v ČR najdete na
internetové stránce www.ballers.sk.

Volejbalistka ČR za rok 2007

Startuje jarní část 1. ligy
házené

Jedním z nejpříjemnějších překvapení
nového ročníku soutěží je mezi sportov-
ními týmy města, kromě hokejistů, i zá-
stupce druhého mužného sportu – prvo-
ligový tým házené Sokola HC Přerov. 

Házená stojí určitě neprávem stranou
zájmu fanoušků. Celek vedený trenérem
Bučkem předváděl na podzim atraktiv-
ní házenou a vedení v tabulce ztratil až
v posledním kole, před delší pauzou na
přelomu letopočtů. Čelo tabulky je ne-
smírně vyrovnané a čtyři kluby jsou
v rozdílu jediného bodu. V minulé sezo-
ně se našim házenkářům tolik nedařilo,
ale v té nové se prezentovali vyzrálou
a dobrou házenou. Vedení se podařilo
složit mužstvo z vhodných typů hráčů.
Jsou zde zástupci nejmladší generace,
střední už zkušenější a pak borci s vel-
kou herní praxí. Ty se podařilo motivo-
vat, aby své zkušenosti dali v prospěch

týmu. Bývalý reprezentant Zoltán Ber-
gendi je velkou osobností stejně jako
Drabík či Potiška. Velmi dobré služby
svému mateřskému klubu pak prokazu-
jí Pernička, Zvěřina, Kosatík, Heider, Bu-
ček nebo Zemánek. V hodně vyrovnané
soutěži Sokol vyhrál třikrát u soupeře
a zdolal i dříve extraligový Kostelec na
Hané v jeho hale. S vedoucí Litovlí pak
venku remizoval. Škoda dvou posled-
ních duelů před pauzou, které Přerov
prohrál vždy o gól. To nás stálo vedení.
Bilanci tak v polovině soutěže máme
7 vítězství, 1 remízu a 3 prohry. Vše je ale
otevřeno a přerovské mužstvo je ve hře
o extraligu. Ta by nám slušela i proto, že
generálním partnerem házenkářského
svazu je pivovar Zubr. 

Jarní boje budou ve druhé nejvyšší
soutěži už 1. března. Házenkáři hrají své
domácí zápasy v hale PoS v Předmostí.

Závěr roku a jeho první měsíce bývají
i ve znamení řady anket a vyhodnocová-
ní. ČVS nedávno uspořádal anketu
o nejlepší volejbalistku země. Odborní-
ci v ní označili jako naši jedničku re-
prezentační blokařku Miladu Spalovou.
Osmadvacetiletá 189 centimetrů vysoká
volejbalistka, která nyní obléká dres pol-
ského týmu Winiary Kalisz, začínala
s volejbalem v Přerově. Mezi nejlepšími
hráčkami země tak vystřídala další vo-
lejbalistku s kořeny v našem městě – Evu
Štěpančíkovou. Obě úspěšné hráčky na
začátky své skvělé kariéry určitě neza-
pomínají. Nedávno jsme je mohli obě vi-
dět v hale SK na extraligovém utkání
PVK Precheza. K dalším úspěchům pře-
rovského volejbalu lze zařadit i nomina-
ci nahrávačky Elišky Michnové do širší-
ho kádru reprezentace.

V Přerově se první turnaj hrál už v roce 1995 na školním hřišti u ZŠ Trávník

Vrcholem motoristické sezony jsou závody autokrosových šampionátů

Stranu připravil Jaroslav Blaťák

Na co se mohou těšit
motorističtí fandové

Ligový kulečník

Streetballové úspěchy
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2. díl
tajenky

1. díl
tajenky

osvûtlení pfiíleÏitost citoslovce darovat

druÏstvo

maso

ãistit
nekosit

pták

tlít

pozdrav

plazí

hrdina

ryba

nemoc

doba

spojka

plazí

aviváÏ

spojka

fieka

fieka

S˘riechem. zn.
fosforu

chem. zn.
hliníku

symboly
rychlosti

muÏské
jméno

stroj 
na lisování

potom
zastarale

zkratka
vojenské
akademie

ukazovací
zájmeno

chem. zn.
draslíku

hadí
citoslovce

ãesk˘
spisovatel

znaãka
kosmetiky

hloubí
jámu

spojka
zast.
jiÏní

ovoce

slovensky
vyslanec

zn. na‰ich
letadel

nepohoda
chem. zn.

dusíku

vysoké
karty

v˘klenek
ve zdi

ãást
dne

spojka
náfi.

chem. zn.
kyslíku

hudební
skupina

pfiedloÏka

málem

chem. zn.
kyslíku

zbraÀ

fieck˘
ostrov

spojka

zkratka
Nadace
Krajina

Harmonie

neexistuje

nesouhlas

chem. zn.
dusíku

ãást
obliãejestoliãka

Tritium osázet

Ïenské
jméno

zájméno

chem. zn.
kyslíku

Tajenka křížovky: Italské přísloví Autorka křížovky Hana Jurčová

Kouzlo kupeckého krámku
Výstava Kouzlo kupeckého krámku,

jak napovídá samotný název, umožní
návštěvníkovi nahlédnout s trochou
nadsázky, ale i nostalgie do prostředí,
kde se nakupovalo před sto lety, pre-
zentovaného rekonstrukcí koloniálu, ob-
chodu se smíšeným zbožím, typického
pro počátek 20. století. Návštěvníka
upoutá již svým vybavením. Jeho pozor-
nosti neuniknou kupecké miskové váhy
z 90. let 19. století, pokladna National
z roku 1904 nebo různé typy kupeckých
zásobníků na kávu, ocet, destiláty či jiné
poživatiny. Zaujme i soudobý způsob re-
klamy a nabídky prodávaného zboží.
Vzhledem k malým prostorám využíval

kupec i vnitřní strany dveří, na něž za-
věšoval předměty, které nabízely sorti-
ment prodávaného zboží a současně lá-
kaly ke vstupu.

Výstava časově prezentuje období od
konce 18. století až po padesátá léta sto-
letí dvacátého, tématicky se vážící k pro-
blematice obchodu. Svým půvabem ná-
vštěvníka osloví nejrůznější druhy mis-
kových vah či mincířů a přezmenů, jichž
bylo užíváno i na trzích nebo v kuchyních
našich prababiček. Zajímavé jsou i různé
míry, jichž se užívalo již ve 2. polovině
19. století k měření sypkých poživatin.

Výstava Kouzlo kupeckého krámku je
otevřena v malém výstavním sále pře-
rovského zámku do 27. dubna. mch

Poetické zahrádky 
Dany Hlobilové

U příležitost kulatého výročí naroze-
ní akademické malířky Dany Hlobilové
uspořádá Muzeum Komenského v Pře-
rově výstavu obrazů této autorky. 

Přerovská rodačka, již léta žijící v Praze,
zde představí díla demonstrující další
z několika poloh jejího tvůrčího směřová-
ní. Výstava s názvem Zahrady pro mé blíz-
ké seznámí návštěvníky nejen s okruhem
přátel, známých či jinak blízkých osob-
ností, ale i s různorodostí její tvorby. Ab-
straktní poloha těchto obrazů, pro Přero-
vany možná překvapivá, přesto zůstává
věrná poetickému naturelu autorky. Ved-
le vlastních prožitků a pocitů ani v tomto
případě nezanedbává intelektuální po-
tenciál a obrovský kulturní rozhled. 

Vernisáž za přítomnosti jubilující au-
torky proběhne ve čtvrtek 20. března
v Galerii přerovského zámku.

Mgr. Kristina Glacová, kurátorka výstavy

Výzva pro
�� zpěváky ��

Organizátoři folklorního festivalu
V zámku a podzámčí pořádají 

druhý ročník pěvecké soutěže 
O zámecký klíč

Přihlásit se může každý milovník lido-
vé hudby, věk není omezen. Zájemci
o účast v soutěži se mohou zregistrovat
do 30. března na emailové adrese pe-
vecka.soutez@seznam.cz. Novou pě-
veckou hvězdu festivalu bude vybírat
odborná porota v čele s populárním
zpěvákem Pavlem Novákem.

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�3. 3. • Itálie – poloostrov Gargáno a ná-
v‰tûva Pompejí – Jana Zavadilová

�10. 3. • Provoní a navíc uzdravuje – Olga
Îupková (zdravotní sestra)

�17. 3. • Roãní období v Ïivotû ãlovûka –
PhDr. Jana Gebauerová 

�31. 3. • Mezi erupcí a morem (man˘ris-
mus a rané baroko) – Mgr. Kristina Glacová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�6. 3. • Keramické Velikonoce I. (vajíãko
a vûneãek)

�13. 3. • Drátkované velikonoãní vejce
�20. 3. • Keramické Velikonoce II.
�27. 3. • Ptaãí dekoraãní klícka

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
�12. 3. hod. 16 hod. • Vzpomínky na Fran-
cii – Mgr. BoÏena Malinová, Jitka Vejvodová

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

Pohled do kupeckého krámku z počátku 20. století

Pozvání Výstavy v Muzeu Komenského

Česká premiéra
Dostavníku

V letošní 38. divadelní sezoně přichá-
zí soubor s českou premiérou pekelné
komedie Jaroslava Koloděje Jak se pek-
lo zadlužilo a co z toho všechno bylo…“

Hudební komedii upravila a režie se uja-
la V. Hartlová. Hudební stránka inscenace
je dílem přerovského rockera I. Němečka.

Premiérové představení hry, které bude
současně i českou premiérou, se uskuteč-
ní 13. března v 19. 30 hodin ve velkém sá-
le Městského domu. Ivo Kolařík

Pozvánka 
na besedu 
s Janem 
Burianem

Městská knihovna zve příznivce Jana
Buriana na besedu Islandský večírek
s ukázkami z filmu Islandská paměť.

Jan Burian (www.janburian.cz), autor
knihy Sága o cestě na Island a zakladatel
Klubu islandských fanatiků, natočil spo-
lu s významných dokumentaristou Pav-
lem Kouteckým na Islandu hodinový
film Islandská paměť, který zachycuje tu-
to atraktivní severskou zemi z poněkud
jiného úhlu, než jsme zvyklí. Jde o sondu
do životního stylu a tradice Islanďanů. 

Projekce snímku je doprovázena bese-
dou o ostrově, případně čtením ukázek
z literatury a odpověďmi dotazů z obe-
censtva. Vstup je zdarma. 

Beseda se koná 19. března v 19 hodin
v klubu Teplo na Horním náměstí.



■ Městský dům
�4. 3. v 19.30 hodin • Rozmarn˘ duch, ang-

lická komedie divadelní spol. HÁTA. Hrají I. And-
rlová/O.Îelenská, L. Zedníãková/J. Zenáhlíková,
M. Noh˘nková/J. ·ulcová, L. Molínová/H. Talpo-
vá, A. Gondíková/M. Boãanová/K. Hrachovcová.

�13. 3. v 19.30 hodin • Jak se peklo za-
dluÏilo – premiéra hudební komedie pfierov-
ského divadelního souboru Dostavník

�16. 3. 13.45–18 hodin • Nedûlní párty pfii
dechovce – tradiãní nedûlní taneãní odpoled-
ne se Záhorskou kapelou vedenou Jifiím Dráb-
kem. PÛvodnû plánovan˘ následn˘ termín
23. a 30. 3. odpadá

�18. 3. v 19.30 hodin • Jablíãko a sakura
2, Yukiko Sawa. Koncert japonské klavírist-
ky, japonsko-ãeské setkání s klasiky klavírní
tvorby v sólovém recitálu hlavní protagonistky
veãera Yukiko Sawy. Spoleãná interpretace
s mal˘m komorním smyãcov˘m orchestrem
P. J. Vejvanovského z Nového Jiãína. 

�25. 3. v 19 hodin • Screamers tisíce
a jedné noci – premiéra nového zábavného
pofiadu – travesti show

�27. 3. v 9.30 a 10 hodin • Pfiíhody vãe-
lích medvídkÛ, pohádka pro dûti M· a Ïáky
I.stupnû Z·, vstupné symbolické 30 Kã.

�27. 3. v 19.30 hodin • âtyfii pokoje do za-
hrady, francouzská divadelní komedie, hrají
J. Brejchová, J. Kaãer, J. Révai/M. Kubaãák
a dal‰í. âtyfii pohledy do svûta zamilovan˘ch,
okouzlen˘ch, podvádûjících i podvádûn˘ch. 

Reprezentační a stužkovací
plesy, společenské večery

�1. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s.,
âesko-Slovensk˘ ples 

�7. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, reprezent. a stuÏkovací ples oktáva A

�8. 3. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfie-
rov, ples primátora
K poslechu i tanci bude hrát FAMILY s Pavlem
Novákem. Klasické pfiedtanãení plesového valãí-
ku pfiedvedou ãlenové taneãního klubu ROKASO
Z Uherského Hradi‰tû. Hostem veãera bude ka-
pela HIGH FEVER. Velkolepá podívaná je pfiipra-
vena na pÛlnoc v podobû brazilské show. Akci
zaji‰Èuje Agentura HIT. Pfiedprodej v MD.

�14. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technic-
ké, Koufiílkova, stuÏkovací ples

�15. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�22. 3. ve 20 hodin • SK Pfierov, reprezen-

taãní ples k v˘roãí SK
�28.3. ve 20 hodin • DÏínov˘ ples se Syn-
kopou. Plesání v nostalgickém synkopáckém
obleãení, hudební doprovod pfierovská Synkopa.

�29. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika, a.s.,
reprezentaãní ples 

Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:
8–17 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 jen v párech 11.30–20 13–21

Úterý 14–20 ženy 11.30–20 7–15

Středa 13–21 muži 11.30–20 13–21

Čtvrtek 15–20 ženy 11.30–20 7–15

Pátek 14–21 muži 11.30–20 7–15

Sobota 13–18 jen v párech zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 24. 3. svátek – zavřeno

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

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • BŘEZEN 2008

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky: 24. 3. svátek – zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 3. dětský a 50 m bazén 10–18
20. 3. dětský bazén 10–20

50 m bazén 10–21
21. 3. dětský bazén 10–20

50 m bazén 10–22
koupání imobilních občanů 15–17

24. 3. dětský a 50 m bazén zavřeno
29. 3. dětský a 50 m bazén 10–12

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

�Keramické hrátky páteãní od 15 do 17,
sobotní od 9 do 12 hodin

�10.–14. 3. • Velikonoãní salon – celot˘-
denní akce pro ‰koly a vefiejnost

■ Loutkové divadlo
�2., 9, 16. a 23. 3. ve 14 a v 16 hodin •
Zlatá rybka, pohádka

�6. 3. 15–19 hodin • setkání v kavárnû
Beãva pfii pfiíleÏitosti MDÎ. K poslechu
i tanci hraje skupina Casablanka.

Upozornûní: dosud jsou volná místa na t˘den-
ní rekreaci na Bíle v Beskydách v záfií. Informace
tel. 581 022 804. I pro neãleny odborÛ.

■ 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 odbo-
je na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
Výstavy:

�do 6. 4. • Kouzelné dûtství
�do 30. 3. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Komenské-
ho za rok 2007

�do 27. 4. • Kouzlo kupeckého krámku
�do 13. 3. • Vily Olomouckého kraje
�20. 3.–4. 5. • Dana Hlobilová – Zahrady
pro mé blízké

Korvínský dům
Pokraãování cyklu umûleckohistorick˘ch 

pfiedná‰ek v 16.30 hodin.
�5. 3. • Zachovejme impérium. âeské zemû

v letech 1705–1792. Pfiedná‰í Mgr. L. MaloÀ
�12. 3. • Doba temna? Kdepak! Vrcholné

a pozdní baroko a rokoko. Pfiedn. Mgr. K. Glacová
�19. 3. • Pfierov mûstem pánÛ se znakem
ve lvu. Pfiedná‰í Mgr. Milan Chumchal

�24. 3. • Zastarejme v poklidu. Od Napoleon-
sk˘ch válek k Solferinu. Pfiedná‰í Mgr. L. MaloÀ

Muzejní úterky v 17 hodin
�4. 3. • Víme, co jíme? – vefiejná beseda s Dr.

Terezou Vrbovou, biopotraviny versus prÛmy-
slovû zpracovávané potraviny.

�11. 3. • Îivotní osudy Pavla Gorgulova.
Pfiedná‰í PhDr. Jifií Lapáãek.

�18. 3. • Námofiník Franti‰ek Rasch. Pfied-
ná‰í Ing. René Grégr.

�25. 3. • TûÏké obléhací stroje stfiedovû-
ku. Pfiedná‰í Radim Zapletal

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky •
Ptaãí lípa

�Pro ‰koly 3.–6. 3. • Sovy do ‰kol – v˘ukov˘
program o sovách pro dûti od 3. roãníku Z·.

�od 12. 3. • Ostrovy Sandokana – v˘stava
o pfiírodû a lidech Indonésie. Barevné fotografie

�20. 3.–30. 9. • Oologie aneb Z ãeho se vy-
klubu – v˘stava ptaãích vajec ze sbírek ORNIS

�6. a 7. 3. v 17 hodin • Soví noc – vyprávû-
ní o sovím Ïivotû a ukázky Ïiv˘ch handicapova-
n˘ch sov, veãerní houkání v parku Michalov

�22. 3. • Ptáci Tovaãovsk˘ch rybníkÛ – or-
nitologická exkurze. Sraz v Tovaãovû na hrázi
rybníka v 7.30 hodin

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí,
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin

Hrad Helfštýn
1.–23. 3. soboty a nedûle 9–16 hodin

24. 3. Velikonoãní pondûlí
25.–31. 3. dennû kromû pondûlí, 9–17 hodin

�22. 3. • Otevfiení Expozice historické
mincovny v suterénu hradního paláce.

�22. 3. • Otevfiení Velikonoãní v˘stavy
v Ateliéru Kováfiského studia na 3. nádvofií • V˘-
stava Paliãkovaná krása (historie a souãas-
nost) v Galerii na druhém nádvofií • od 13 ho-
din CAMERATA, vystoupení souboru historic-
ké lidové hudby

�23. a 24. 3. 10–15 hodin • Ukázky rÛz-
n˘ch technik zdobení velikonoãních kras-
lic v Ateliéru Kováfiského studia na 3. nádvofií

Kurz pro rodiče 
Pokraãování kurzu pro rodiãe dûtí s problémov˘m
chováním. Pofiadatelem je Soukromé psycholo-
gické poradenství v Su‰ilovû ulici v Pfierovû.

■ KPVU
�13. 3. v 16.30 hodin • Svûtové malífiství
19. století. Beseda s J. Havlíãkem v Korvín-
ském domû. (Program zájezdu do Prahy, zapla-
cení zálohy 250 Kã na zájezd do Nov˘ch HradÛ).

■ Akademie III. věku
�19. 3. v 15 hodin • Samovoln˘ únik mo-
ãe. Pfiedná‰í MUDr. Jifií Los, nová zasedací
místnost, která se nachází v budovû kuchynû
pfierovské nemocnice.

�15. 3. 14–16 hod. • Zábavné country od-
poledne, klub TEPLO na Horním nám. Infor-
mace v MIC a na tel. 777 821 943.

�21.–23. 3. • Velikonoce na Horní Beãvû,
horsk˘ hotel HIT Horní Beãva, lyÏování a dal‰í

Klubovna v Îelátovské 12, Pfierov. 
�7. 3. v 16 hod. • Velikonoãní tvofiení. V˘-

tvarná dílna pro vût‰í dûti, mládeÏ i dospûlé
�po a st 16–18 hod., út a ãt 9–11 hod. •
Cviãení pro rodiãe s dûtmi (1–6 let)

�st 18–19 hod. • Cviãení pro Ïeny
�ãt 16.30–18.30 hod. • Herna stolních stra-
tegick˘ch her pro vût‰í dûti, mládeÏ i dospûlé

�ãt 17–18.30 hod. • KrouÏek nûmãiny
�pá 10–11.30 hod. • KrouÏek angliãtiny
�pá 15–16 hod. • KrouÏek jogy pro dûti

(5–10 let) www.rodinka.cz

■ Rodinka

■ Flora Olomouc
�7.–9. 3. • FOR MODEL, v˘stava modelÛ

a sbûratelství
�13.–15. 3. • RENOVA, veletrh památkové péãe,

nabídka doprovodného stavebního a technického
veletrhu STAVOTECH



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 18. března 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

17. až 28. března • Obrazy Miroslava
Maliny
Tvorba akademického malíře Mirosla-
va Maliny (nar. 1956) je spojena
s Uherským Hradištěm, kde žije, tvoří
a předává zkušenosti budoucím adep-
tům umění na Střední uměleckoprů-
myslové škole.
Patří ke generaci, která se na umělec-
ké scéně začala objevovat v polovině
80. let 20. století, kdy přestává být ty-
pický jeden sjednocující styl, jak jsme
z historie zvyklí, naopak vyznačuje se
svobodným tvůrčím individualismem.
Základem celé tvorby Miroslava Mali-
ny je reliéfní kresba, která se stává po-
stupně dominantním prvkem i na
plátnech. Jeho kombinované techniky
vyjadřují zkratkovitě zachycené děje
zařazené do cyklů. Najdeme v nich ab-
strahované rysy člověka, přírody a vě-

cí. Nesou v sobě mnoho významů, tušených filozofických podtextů a symbolů.

V březnu bude vedle dalších malířů vystavovat v galerii Miroslav Dyl. Ve své tvorbě
se zaměřuje převážně na krajinu Beskyd a Oderských vrchů. Oblíbil si kouzlo sta-
rých chalup, které zachycuje ve všech ročních obdobích v zářivých barvách přírody.
Nejsou mu vzdálená ani zátiší a kytice, které maluje nejmilejší technikou, akvare-
lem. Ve všech jeho pracích k nám promlouvá láska k přírodě a sounáležitost s ní.

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

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

• Miroslav Dyl – obrazy
Autor se narodil v Os-
travě a maluje už od
svých dětských let.
Techniku ve své tvorbě
si zdokonalil návštěvou
výtvarně propagační
školy v Ostravě.
Převážně se zaměřuje
na krajinu Beskyd
a Oderských vrchů. Ob-
líbil si kouzlo starých
chalup, které maluje ve
všech ročních obdo-
bích, v zářivých barvách
přírody. Nejsou mu
vzdálená ani zátiší a ky-
tice, které maluje ne-
jmilejší technikou, kte-
rou je akvarel. Ve všech jeho pracích k nám promlouvá láska k přírodě a sounáleži-
tost s ní. Svou radost z veselých barev nabízí také malováním abstraktních obrazů.

Miroslav Malina, Jezdec, kombinovaná technika

V březnu si také letos můžete  pro-
hlédnout jarní výstavu, kde najde-
te více než dvanáct druhů kraslic,
nejvíce druhů bude již tradičně ze
Slovácka.
Velikonoční dekorace určitě také
přispějí k atmosféře blížících se
Velikonoc.
Nové kolekce jarních ubrusů, ori-
ginálních přání a obrázků a vy-
střihovánek budou doplněny ke-

ramikou Denisy Chvátalové a autorů dalších keramických dílen.Celý sortiment ke-
ramiky této jarní výstavy působí vesele a pozitivně a osvěží každý interiér.

Miroslav Dyl

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–3. v 17.30 a 20 hodin, 3. a 4. 3. ve 20
hodin • LOVCI POKLADÒ: KNIHA TAJEM-
STVÍ (USA, dobrodruÏn˘, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Jon Turteltaub. Hrají: Nicolas Cage, John Vo-
ight, Diane Kruger, Helen Mirren, Ed Harris

�3.–5. 3. v 17.30 hodin • VÁCLAV (âR, tra-
gikomedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají: Ivan Tro-
jan, Emília Va‰áryová, Jan Budafi, Jifií Lábus, So-
Àa Norisová, Petra ·palková
�6.–9. 3. v 17.30 hodin, 10. a 11. 3. ve
20 hodin • LET’S DANCE 2 STREET DANCE
(USA, hudební, romantické drama, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Jon Chu. Hrají: Robert Hoffman,
Briana Evigan, Will Kemp, Teliska Shaw, Jenni-
fer Rouse

�6.–9. 3. ve 20 hodin, 10.–12. 3. v 17.30
hodin • O ÎIVOT (âR, komedie, premiéra). Re-
Ïie: Milan ·teindler. Hrají: Vojta Kotek, Dorota
Nvotová, Bob Klepl, Ivana Ch˘lková, Robert Neb-
fiensk˘
�13.–15. 3. v 17 hodin • KOUZELNÁ RO-
MANCE (USA, romantická komedie, ãesk˘ da-
bing, premiéra). ReÏie: Kevin Lima. Hrají: Amy
Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Su-
san Sarandon. âesk˘ dabing: Tereza Bevarová,
Filip BlaÏek, Lumír Ol‰ovsk˘, Pavel Zedníãek, Va-
lerie Zawadská
�13.–16. 3. ve 20 hodin, 16.–19. 3.
v 17.30 hodin • POKÁNÍ (Velká Británie, ro-
mantické váleãné drama, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Joe Wright . Hrají: Keira Knightley, James
McAvoy, Romola Garai, Brenda Blethyn, Vanes-
sa Redgrave
�17. a 18. 3. ve 20 hodin • SAW IV (USA,
thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Darren Lynn
Bousman. Hrají: Tobin Bell, Scott Patterson, Ly-
roq Bent, Costas Mandylor

�20.–23. 3. v 17.30 hodin, 24. a 25. 3. ve
20 hodin • O RODIâÍCH A DùTECH (âR, ko-
medie, premiéra). ReÏie: Vladimír Michálek. Hra-

jí: Josef Somr, David Novotn˘, Miriam Kraftová,
Lubo‰ Kosteln˘, Jifií Lábus, Zuzana Stivínová
�20.–23. 3. ve 20 hodin • SOUKROMÁ VÁL-
KA PANA WILSONA (USA, ironická komedie,
titulky, premiéra). ReÏie: Mike Nichols. Hrají: Ju-
lia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour Hoff-
man, Amy Adams, Ned Beatty
�24.–26. 3. v 17.30 hodin • VET¤ELCI VS
PREDÁTOR 2 (USA, sci-fi/akãní horor, titulky).
ReÏie: Colin Struse, Greg Strause. Hrají: John Or-
tiz, Steven Pasquale, Johnny Lewis

�27.–29., 31. 3. a 1.–2. 4. v 17 hodin •
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA (âR, klasická hra-
ná pohádka, premiéra). ReÏie: Zdenûk Tro‰ka.
Hrají: Jan Dolansk˘, Veronika Kubafiová, Ladislav
Potmû‰il, TaÈjána Medvecká
�27.–31. 3. a 1. 4. ve 20 hodin, 30. 3.
v 17.30 hodin • 10 000 P¤. N. L. (USA, do-
brodruÏn˘/historick˘, titulky, premiéra). ReÏie:
Roland Emmerich. Hrají: Steven Strait, Camilla
Belle, Cliff Curtis, Timothy Barlow 

�5. 3. ve 20 hodin • TY, KTER¯ ÎIJE· (·véd-
sko, ãerná komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Roy
Andersson. Hrají: Elizabeth Helander, Erik Bäckman

�12. 3. ve 20 hodin • JAN SAUDEK (âR, ce-
loveãerní dokument, premiéra). ReÏie: Adolf Zika
�19. 3. ve 20 hodin • MICHAEL CLAYTON
(USA, drama/thriller, titulky, premiéra). ReÏie: To-
ny Gilroy. Hrají: George Clooney, Sean Culen,
Tom Wilkinson, Tilda Swinton
�26. 3. ve 20 hodin • SKAFANDR A MOT¯L
(Francie/USA, autobiografické drama, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Julian Schnabel. Hrají: Mathieu
Amalric, Emanuelle Seigner

�2. 3. v 15 hodin • AUTA (USA, animovan˘/ro-
dinn˘, ãesk˘ dabing). Láska prochází pedálem.
�9. 3. v 15.30 hodin • RATATOUILLE (USA,
rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Re-
Ïie: Brad Bird. âesk˘ dabing: Martin Písafiík, Ta-
tiana Vilhelmová, Karel Hefimánek, Ale‰ Háma
�16. 3. v 15.30 hodin • KOUZELNÁ ROMAN-
CE (USA, romantická komedie, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). ReÏie: Kevin Lima. Hrají: Amy Adams, Pa-
trick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon.
âesk˘ dabing: Tereza Bevarová, Filip BlaÏek, Lu-
mír Ol‰ovsk˘, Pavel Zedníãek, Valerie Zawadská
�23. 3. v 15.30 hodin • MRAVENâÍ POLEP-
·OVNA (USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ dabing)
�30. 3. v 15.30 hodin • NEJKRÁSNùJ·Í
HÁDANKA (âR, klasická, hraná pohádka, pre-
miéra). ReÏie: Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Jan Dolan-
sk˘, Veronika Kubafiová, Ladislav Potmû‰il, TaÈja-
na Medvecká

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■


