
V první části jednání měl hlavní slovo
náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek,
který se ve svém téměř hodinovém pro-
slovu vyslovil k jednotlivým investičním
akcím. A to nejen k těm, které bude měs-
to realizovat v tomto roce, ale i v hori-
zontu vzdálenějším.

Pro své čtenáře jsme zaznamenali ve
stručném přehledu hlavní záměry ve-
dení města v oblasti jeho rozvoje tak,
jak se k nim vyjádřil náměstek primá-
tora Mgr. Josef Kulíšek i vedoucí odbo-
ru rozvoje Ing. Pavel Gala.

Autobusové nádraží

Již řadu let si uvědomujeme, že stáva-
jící podoba otevřeného a ne příliš
vzhledného autobusového nádraží ne-
odpovídá požadavkům cestujících. Pře-
devším pravidelní cestující proto vítají,
že s největší pravděpodobností již letos
se zahájí jeho přestavba. Přítomní měli
možnost vidět budoucí podobu nádra-
ží, které bude komunikačně propojeno
s přístupem k vlakům. 

„Pro správu hradu je samozřejmě ná-
ročnější skloubit stavební práce s pro-
hlídkami a kulturními akcemi tak, aby ne-
gativně neovlivňovaly pohodu a bezpeč-
nost návštěvníků. Je pravda, že v posled-
ních letech nebyly prováděny větší re-
konstrukční práce. Probíhá pouze syste-
matická obnova a konzervace nejohro-
ženějších částí obvodového hradebního
zdiva. Poslední investiční akcí většího vý-
znamu bylo zastřešení „černé kuchyně“
v roce 2004. Další plánované stavební
práce, které měly zajistit ubytování účast-
níků mezinárodních kurzů pro umělecké
kováře, byly odsunuty nejprve zamítnu-
tím dostavby věží nad čtvrtou bránou. Po
zpracování nového projektu, který řeší
ubytování v půdních prostorách nad res-
taurací, se tato akce opět neuskutečnila,
protože jsme nedostali na ni peníze. Na
začátku tohoto roku nám byly potřebné
finanční prostředky přiděleny. 

I když by letošní mírná zima dovolila
začít se stavebními pracemi velice brzy,
vyřizování všech potřebných záležitostí
začátek prací odsunulo až na konec
března,“ vysvětlila pozastavení někte-
rých stavebních prací na radě jeho
správkyně Mgr. Marcela Kleckerová.

Lidem není lhostejné, do jaké podoby se bude město rozvíjet
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Turisté si již zvykli na to, že mo-
hou na hradě sledovat stavební
práce, které zde průběžně pro-
bíhají. Hrad totiž na rozdíl od
jiných objektů, které procházejí
rekonstrukcemi, není pro veřej-
nost uzavřen.

V polovině března se uskutečnilo v Městském domě setkání Přerovanů s náměst-
kem primátora Mgr. Josefem Kulíškem a pracovníky odboru rozvoje magistrátu.
Jeho hlavním cílem bylo informovat občany o tom, jak se daří naplňovat strategic-
ký plán města. Na programu byly i odpovědi na otázky aktuálního rozvoje Přerova.

pokračování na straně 5 �

pokračování na straně 6 �
foto Jan Čep

Helfštýn ve znamení stavebních prací
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Ohlédnutí

Pořadatelé jazzového festivalu
získali významné ocenění

Začátkem března představitelé Olo-
mouckého kraje už podruhé ocenili
nejlepší umělce a významné regio-
nální akce. 

Skleněnou plastiku si za zpěvu Marie
Rottrové a 4TETu Jiřího Korna odneslo je-
denáct vyznamenaných. Přerovany mů-

že těšit, že mezi oceněnými nechyběli ani
zástupci našeho města, a to pořadatelé
Československého jazzového festivalu,
který se každoročně koná na podzim. Lo-
ni si ocenění odnesl přerovský zpěvák Pa-
vel Novák a pořadatelé mezinárodního
setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Podpora kulturních památek
Výzva k podání žádostí

Magistrát města Přerova, odbor ži-
votního prostředí, jako orgán státní pa-
mátkové péče, oznamuje termín příj-
mu žádostí o poskytnutí finanční pod-
pory z dotačního programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností,
který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR
počátkem února tohoto roku. 

Uzávěrka žádostí podaných k Magis-
trátu města Přerova, odboru životního
prostředí, je 30. 5. 2008, přičemž fi-
nanční kvóta určená pro obecní úřad
obce s rozšířenou působností Přerov
v celkové výši 997 000 Kč bude využita
pouze v jednom kole. 

Finanční podpora je určena na zacho-
vání a obnovu nemovitých kulturních
památek ve správním obvodu obce s roz-
šířenou působností, které se nalézají mi-
mo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a ne-
jsou ve vlastnictví České republiky. 

Podrobnější informace, vč. formuláře
žádosti naleznete na internetových strán-
kách Ministerstva kultury www.mkcr.cz
(granty a dotace) nebo na internetových
stránkách města Přerov www.mu-pre-
rov.cz (magistrát-formuláře-odbor ŽP)

V případě zájmu vám podrobnější in-
formace sdělí Miroslava Švástová, tel.
581 268 234. red.

V mateřských školách zřízených sta-
tutárním městem Přerov: 
MŠ Dvořákova, MŠ Komenského, MŠ
Kouřílkova – Jasínkova, MŠ Kozlovská,
MŠ Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ
Máchova 8 – Na odpoledni 16, MŠ Má-
chova 14, MŠ Pod skalkou – Čekyně, MŠ
U tenisu, MŠ Optiky – Kozlovice, MŠ Vi-
nary, MŠ Újezdec – Lověšice. Zápis pro-
běhne v uvedených termínech od 8 do
17 hodin přímo v sídlech jednotlivých
mateřských škol a jejich odloučených
pracovištích. 

MŠ Újezdec provede zápis v obou zaří-
zeních, tj. na odloučeném pracovišti v MŠ
Lověšice 21. 4. od 11 do 14 hodin a v MŠ
Újezdec dne 22. 4. od 10 do 13 hodin.

MŠ Optiky provede zápis na odlouče-
ném pracovišti v Kozlovicích dne 21. 4.
od 10 do 16 hodin.

Mateřské školy zřízené soukromými
zřizovateli provedou zápis v MŠ Bajáko-
va a v MŠ U Bečvy v uvedených termí-
nech od 8 do 17 hodin.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Přerova

Důležitou součástí činnosti Českého
statistického úřadu (ČSÚ) je také in-
formování o vývoji životní úrovně čes-
kých domácností a o jejich životních
podmínkách včetně výsledků srovnání
s ostatními evropskými zeměmi. 

ČSÚ organizuje od roku
2005 každoročně výběrové
šetření Životní podmínky,
nazvané v rámci zemí EU
SILC 2008. V rámci tohoto průzkumu
statistici zjišťují na vzorku náhodně vy-
braných domácností úroveň bydlení,
pracovní aktivity a zajímají je názory
ohledně životních podmínek obyvatel.
Stejně zaměřené zjišťování probíhá v 31
evropských zemích.

„Čtvrtý ročník statistického průzkumu
jsme zahájili už koncem února a potrvá až
do 11. května. Statistici navštíví na 14 tisíc
domácností v celé ČR, z nichž téměř
70 procent již toto šetření absolvovalo
v minulých letech. Statistické šetření totiž
sleduje nejen momentální stav, ale přede-
vším vývoj ekonomicko-sociálních pod-
mínek domácností,“ vysvětlil Ing. Miloslav
Pospíšil, vedoucí ČSÚ SOTZ v Olomouci. 

Cílem tohoto šetření je získat plně
srovnatelná data o sociální a ekonomic-
ké situaci obyvatel jednotlivých zemí
unie. Kromě mezinárodních srovnání
poskytuje toto šetření údaje, které jsou
potřebné k hodnocení ekonomické situ-

ace českých domácností. Ty-
to údaje také slouží jako pod-
klad pro usměrňování sociál-
ní politiky státu, například

v otázkách poskytování sociálních dá-
vek, tvorby aktivní politiky zaměstna-
nosti, nastavení daňového systému a ta-
ké k hodnocení dopadu přijatých opat-
ření na životní úroveň obyvatel.

„Ve všech fázích zpracování je zaruče-
na anonymita zjištěných údajů a získa-
ná data jsou důsledně chráněna. Aby
ČSÚ zamezil případnému zneužití této
akce, rozesílá v průběhu šetření na ad-
resy vybraných domácností dopis s ter-
mínem návštěvy tazatele a spojením na
příslušného zaměstnance ČSÚ, u něhož
je možné získat detailnější informace.
Informujeme také starosty vybraných
obcí a všechna ředitelství Policie ČR,“
zdůraznil Miloslav Pospíšil. Šaf 

Patříte mezi domácnosti
oslovené statistiky?

Pracovníci magistrátu stejně jako
každým rokem rozesílali od poloviny
února všem poplatníkům komunální-
ho odpadu poštovní poukázku s varia-
bilním symbolem a částkou k úhradě. 

„Tisk poštovních poukázek je zcela
dobrovolná činnost správce poplatku.
Tiskneme je již od roku 2003. V závěru
loňského roku z důvodu identifikace
plateb poplatníků a legislativních změn,
bylo provedeno tak
zvané rozpojení po-
platníků a složenky
se tiskly pro každého
poplatníka zvlášť.
Poštovní poukázky
jsme tiskli dle jedno-
tlivých ulic. V rámci úspory finančních
prostředků města byla snaha dát poš-
tovní poukázky všech členů rodiny do
jedné obálky,“ vysvětlila Oldřiška Sed-
láčková, vedoucí odboru financí.

Bylo vytisknuto 41 634 poštovních po-
ukázek a odesláno 23 025 obálek, což
představuje částku na poštovném
218 738 Kč. Tato částka je zhruba shod-
ná s částkou z loňského roku. 

„Během roku upozorňujeme v míst-
ních médiích na povinnost úhrady to-
hoto poplatku, na výši sazby, termín
splatnosti, na nutnost nahlásit každou
změnu v ohlašovací povinnosti, jako je
změnu trvalého pobytu, příjmení a po-
dobně. Informace jsou rovněž na inter-
netových stránkách města. Domníváme
se, že z naší strany je informovanost do-
statečná. Navíc se na nás mohou kdyko-

liv obrátit osobně, písemně, případně te-
lefonicky a my se snažíme jim najít co
nejoptimálnější řešení jejich problému,“
zdůraznila Oldřiška Sedláčková. 

„V loňském roce bylo vybráno do
městské pokladny více než 21 milionů
korun. Pohledávky přesahují částku
6 milionů korun, jedná se o pohledávky
od data zavedení poplatku, to znamená
od roku 2002,“ informovala Sedláčková.

Vzhledem k rostoucí
výši pohledávek bu-
de nutno přistoupit
k jejich razantnější-
mu vymáhání, to
znamená, že v dale-
ko větší míře než do-

sud, budeme pohledávky vymáhat pro-
střednictvím soudu a následně exeku-
torského úřadu. Dluh se tak dlužníkovi
výrazně prodraží. 

Poplatek za komunální odpad je nut-
no uhradit do 30. června. Po tomto da-
tu bude poplatek v letošním roce popr-
vé zvýšen o půlnásobek, jako sankce za
nezaplacení poplatku v požadovaném
termínu, stejně jako je tomu již několik
let u poplatku ze psů a v mnoha dalších
obcích. 

Poplatek za odpad můžete uhradit
třemi různými způsoby, a to bezhoto-
vostním převodem z účtu, na poště ne-
bo v pokladně statutárního města Pře-
rova, která je umístěna v Bratrské ul.
34, Smetanově ul. č. 7 a na nám. T. G.
Masaryka č. 16 a kde nehradíte žádný
poplatek za vklad hotovosti. Šaf

Nezaplatit za odpad
v termínu se prodraží

âESK¯ STATISTICK¯ Ú¤AD

Poplatek za komunální
odpad na letošní rok pro
osoby s trvalým pobytem
v Přerově činí 500 Kč a je

splatný do 30. června.

Mezi jedenácti oceněnými byli i pořadatelé Československého jazzového festivalu

Zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2008/2009 proběhne 

v pondělí 21. dubna a v úterý 22. dubna

foto Jiří Vojzola



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

5. března
� Jmenovali s účinností od 1. dubna
2008 členkou komise pro místní část
Újezdec Alici Verbichovou.
� Vzali na vědomí informace o přípra-
vě projektu Vytvoření a společné ozna-
čení městských turistických tras – spo-
lečný produkt polsko českého pohrani-
čí, schválili předložený rozsah zapojení
statutárního města Přerova, a to za pod-
mínky získání předpokládané finanční
podpory z prostředků Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce. Zastu-
pitelé schválili na svém mimořádném
jednání uzavření Dohody o spolupráci
na projektu realizovaného z prostředků
Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská re-
publika 2007–2013 a finanční spoluúčast
města ve výši 3.479.000 tis. Kč v letech
2008–2010. 
� Vzali na vědomí doporučení Komise
pro cestovní ruch, kulturu a kulturní
památky realizovat vytvoření jednot-
ného vizuálního stylu města, včetně
stanovení způsobu jeho používání
a uvedení do praxe, realizovat anglické
a německé jazykové mutace propagač-
ních materiálů města.
� Odvolali Mgr. Zdeňka Boháče na je-
ho vlastní žádost z funkce manažera
prevence kriminality s účinností k 31. 3.
2008, jmenovali Bc. Jaroslava Čermáka
manažerem prevence kriminality s účin-
ností od 1. 4. 2008 a schválili ustanove-
ní pracovní skupiny ve složení:
Mgr. Plánková Marie – Pedagogicko psy-
chologická poradna, Mgr. Sedláčková
Michaela – Policie ČR, Bc. Štěpán Pavel
– vedoucí oddělení sociální prevence,
Bc. Teriaki Omar – ředitel Městské poli-
cie, Ing. Mikulová Hana – projektový
manažer MMPr.
� Schválili zadání veřejné zakázky na
realizaci stavebních úprav v rámci re-
generace panelového sídliště Přerov-
Předmostí v Přerově: stavby parkovací
plochy Pod Skalkou, prostorové úprava
ulice Prostějovská a M. Horákové a úpra-
vy chodníku ul. Prostějovská – zdravot-
ní středisko.
� Uložili odboru majetku ve spoluprá-
ci s Technickými službami města Pře-
rova postupně zajistit doplnění do-
pravního značení na cyklostezky v ul.
Dvořákova, ul. Komenského, ul., Koje-
tínská, a to za předpokladu zajištění fi-
nančních prostředků. 
� Podali návrh zastupitelům na po-
jmenování ulice v Přerově, část Přerov
VI-Újezdec, v katastrálním území Újez-
dec u Přerova, názvem Přerovská.
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch,
primátor města
Přerova

Vážení čtenáři,

v právě uplynulých týdnech jsme se zú-
častnili několika zajímavých setkání,
jejichž výsledky budou jistě přínosné
pro náš život. 
Slavnostním přestřižením pásky jsme
uvedli koncem února na centrální po-
žární stanici do provozu nové prostory
pro zasedání pracovníků povodňové
komise, bezpečnostní rady a krizového
štábu. Na vybudování tohoto pracoviš-
tě město spolupracovalo s Hasičským
záchranným sborem Olomouckého
kraje. Vyřešil se tím letitý problém se za-
sedáním těchto orgánů v případech po-
třeby řešit mimořádné události a krizo-
vé situace v rámci celého správního ob-
vodu obce s rozšířenou působností. Bu-
dovy Magistrátu města Přerova se totiž
v převážné míře nacházejí v zátopové
oblasti a pro činnost těchto orgánů by
bylo tedy nutno v každém krizovém
případě hledat vhodné umístění. 
Nové krizové centrum je vybaveno mo-
derními technologiemi, které umožní
efektivní zásah při ohrožení lidských ži-
votů a majetku. Vzhledem k tomu, že
v okrese Přerov je rozvinutá síť kabelo-
vé televize, která pokrývá nejen samot-
né město Přerov, ale i některé přilehlé
obce, je tak na krizovém pracovišti za-
jištěný také přímý vstup do této sítě. 
Pro řešení konkrétních situací jsou zde
v elektronické podobě k dispozici
všechny zpracované krizové i havarijní
plány, přístupy do nejrůznějších data-
bází a mapových podkladů. Všichni
pracovníci centra mohou tyto informa-
ce sledovat na velkoplošné promítací
stěně, stejně jako na klasických papíro-
vých mapách.
Ne všechna setkání mají pracovní ráz.
Již tradičně mezi naše milé povinnosti
patří blahopřání pětasedmdesátiletým
občanům města. Třikrát do roka se
s oslavenci scházíme ve velkém sále
Městského domu, abychom jim připra-
vili pěkné odpoledne. Vždyť naši rodi-
če a prarodiče si takový zájem zaslou-
ží. A nesmíme podcenit ani jejich živý
zájem o dění ve městě. Z rozhovorů
s nimi vím, že mnozí mají více infor-
mací o tom, co se ve městě děje a při-
pravuje, než o jednu či dvě generace
mladší Přerované. Nedivil bych se, kdy-
bych se s některými z nich potkal na
dubnovém zasedání zastupitelstva.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení 

na obsazení místa

STRÁŽNÍK 
MĚSTSKÉ POLICIE

PoÏadavky: úplné stfiední vzdûlání (s ma-
turitou), vûk nad 21 let, trestní bezúhonnost,
spolehlivost, tûlesná a du‰evní zpÛsobilost,
komunikativní schopnosti, pozitivní vztah k
lidem, schopnost sná‰et zátûÏ.
Písemné pfiihlá‰ky se strukturovan˘m
Ïivotopisem a fotokopií dokladu o do-
saÏeném vzdûlání pfiijímá do 11. 4.
2008 Mûstská policie Pfierov, nám.
T. G. Masaryka 1.

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
6. 4. lékárna MD, Bohumila Nûmce 371 581 207 987

13. 4. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

20. 4. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

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

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 dubnu

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Na svépomoc, Na odpoledni ãásteãná uzavírka – oprava komunikace do 15. 4.
Na svépomoc, Na odpoledni úplná uzavírka 4. 4.
Dluhonská ãásteãná uzavírka – oprava komunikace do 15. 4.
Dluhonská úplná uzavírka 14. 4.
Dvofiákova ãásteãná uzavírka – pfiekop do 17. 7.

Výzva

Cena města
Přerova 2008
Ještě dva měsíce máte příležitost na-

vrhnout občany na Cenu města Přero-
va Medaili J. A. Komenského. 

Návrhy radní našeho města posoudí
a předloží zastupitelům ke schválení. Vy-
znamenaným osobnostem budou Ceny
města Přerova – medaile J. A. Komenského
slavnostně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte nejpozději do 31.
května na adresu Magistrát města Pře-
rov, kancelář primátora, Bratrská 34,
750 11 Přerov nebo na mailovou adre-
su kp@mu-prerov.cz.

První skupina pětasedmdesátiletých
občanů města Přerova oslavovala 12.
března ve velkém sále městského do-
mu. Už tradičně převzali z rukou ná-
městků primátora, tajemníka magistrá-
tu i předsedkyně komise pro občanské
záležitosti dárkové balíčky.

Velmi pěkným programem upoutali
oslavence žáci Základní školy Za mlý-

nem. K poslechu i tanci zahrála hudeb-
ní skupina MINI. Příjemné odpoledne
pro oslavence připravili členové komise
pro občanské záležitosti.

Další setkání pětasedmdesátiletých
občanů města se uskuteční 16. dubna
a naposledy v tomto roce se pětasedm-
desátníci sejdou 21. května. Jubilanti ob-
drží písemnou pozvánku.

Pětasedmdesátníci
oslavovali

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

pondělí 28. dubna
v 15 hodin

velký sál Městského domu

V letošním roce slaví v Přerově a místních částech sedmdesát pět let 357 občanů

� �

foto Jan Čep
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„Kromě Velké Laguny vznikly těžením
i menší vodní plochy, které v omezené
míře rovněž sloužily jako přírodní kou-
paliště. Poněvadž v lagunách nedochá-
zí k přirozené obměně vody, postupně
se díky samovolnému vývoji stala voda
v jezerech ke koupání nevhodná. Svou
roli sehrál zub času, hospodaření na
blízkých zahrádkách, tlející listí z okol-

ních stromů a korunu všem zdrojům
znečištění nasadila povodeň roku 1997.
Rekreační funkce laguny se tímto přiro-
zeným vývojem omezila a ke koupání
využívají znečištěné vody jezera už jen
odvážní jednotlivci,“ shrnula důvody
omezení původního využití Velké Lagu-
ny náměstkyně primátora Elena Gramb-
ličková. Také vysvětlila, co bránilo vět-
ším zásahům ohledně úpravy vody ve
Velké Laguně. Především to byla sku-
tečnost, že celá oblast byla až do října
minulého roku součástí Národní pří-
rodní rezervace Žebračka. V současné
době došlo k vynětí lagun z pásma pří-
rodní rezervace a není zásadnější pře-
kážky pustit se do už několik let pláno-
vaného odbahnění.

„Čištění Velké laguny musí být v co
nejvyšší míře ohleduplné ke všem vod-
ním živočichům i vodním ptákům. Sou-
částí projektu je řešení sedmi uprave-
ných vstupů do vody a výsadba rostlin
na březích. Práce by měly být zahájeny
až v průběhu letních prázdnin. Nemů-
žeme k nim přistoupit před začátkem
letní sezony, protože vytěžený kal se má
ukládat na pole, a to je možné až po
sklizni,“ vysvětlila náměstkyně. Připo-

mněla, že na regeneraci laguny získalo
město ze státního rozpočtu částku 2,7
milionů korun.

Malá Laguna bude vyhlášena
chráněným územím

Současně probíhají jednání, jejichž cí-
lem je vyhlášení Malé Laguny chráně-
ným územím. „Malá Laguna svou rozlo-

hou a významem patří k cenným mok-
řadním biotopům v regionu. V tomto
prostoru se vyskytují zvláště chráněné
druhy živočichů z řad bezobratlých,
obojživelníků, plazů a ptáků. Nad plo-
chou Malé laguny je už nyní malá dře-
věná pozorovatelna vodního ptactva
a dalších živočichů, která je součástí na-
učné stezky Přerovským luhem. Olo-
moučtí radní už v únoru záměr vyhlásit
Malou Lagunu za chráněné území svým
rozhodnutím posvětili,“ sdělila náměst-
kyně primátora Elena Grambličková.

„Myslím, že připravované úpravy v té-
to rekreační oblasti se vzájemně dopl-
ňují, vycházejí vstříc jak potřebám ob-
čanů, tak požadavkům na zachování
dnes už přírodního unikátu. Bude zále-
žet na nás všech, zda si dokážeme uchrá-
nit toto mimořádné území před nevy-
chovanci a vandaly, kteří svou seberea-
lizaci vidí pouze v ničení, rozbíjení a li-
kvidování výsledků lidské činnosti i pří-
rodních pokladů,“ zdůraznila náměst-
kyně a apeluje na všechny občany, aby
se neostýchali využívat bezplatné linky
156 k přivolání městské policie v přípa-
dech, kdy se setkají s podobným hrubým
chováním. Šaf

Už letos v létě se začne čistit
Velká Laguna

Doba, kdy Přerované budou chodit na lagunu nejen na procházky,
ale především za letním plaváním a rekreováním, se přiblížila. Pa-
mětníci mohou dosvědčit, jak uměle vytvořené jezero, které se vži-
lo pod názvem Laguna, bylo v 70. a 80. letech zdrojem radostí pro
vodomilné Přerovany.

Nová úprava zákona přináší tři varianty
výše rodičovského příspěvku, to zname-
ná „rychlosti“. Základní je stanovena ve
výši 7 600 Kč měsíčně, zvýšená rychlost se
vyplácí ve výši 11 400 Kč měsíčně a sníže-
ná ve výši 3 800 měsíčně. Kterou z variant
si rodič zvolí, záleží tedy vždy na konkrét-
ních okolnostech v té které rodině. Bližší
informace nám poskytla Ing. Zuzana
Schindlerová, vedoucí odboru státní so-
ciální podpory Úřadu práce v Přerově.

„Rodiče mohou být
doma dva, tři nebo
čtyři roky. Přitom
zlomovými termíny
pro podání žádosti
o volbu varianty ro-
dičovského příspěv-
ku jsou 22. týden
a 21. měsíc věku dí-

těte. Rodiče u dítěte do 22 týdnů jeho vě-
ku mohou žádat o rychlejší čerpání rodi-
čovského příspěvku ve výši 11 400 korun.
Když si tuto variantu nevyberou, další
rozhodování přijde ve chvíli, kdy je dítěti
21 měsíců. V tento okamžik se mohou ro-
diče rozhodnout, zda budou doma do tří
let věku dítěte a budou tak pobírat část-
ku 7 600 měsíčně, anebo do čtyř let a bu-
dou brát 3 800 korun.

� Který faktor dále ovlivňuje volbu
rychlosti?

Možnost volby ovlivňuje výše dávky ne-
mocenského pojištění – peněžitá pomoc

v mateřství. O tak zvanou rychlou varian-
tu, což znamená být s dítětem doma jen
dva roky a pobírat tak měsíčně nejvíce, už
uvedených 11 400 korun, může žádat jen
ten rodič, který má nárok na peněžitou
pomoc v mateřství za den ve výši alespoň
380 korun. O základní variantu naopak
může požádat rodič, kterému postačí to,
že peněžitou pomoc v mateřství pobírá,
přičemž její výše není rozhodující. 

� Na co byste chtěla upozornit?
Volba varianty rodičovského příspěvku

je závazné rozhodnutí. Když se například

rodič rozhodne pro takzvanou rychlou va-
riantu a bude doma s dítětem dva roky,
nebo si zvolí základní variantu a bude s dí-
tětem doma tři roky, pak v případě pro-
dloužení rodičovské dovolené už nebude
mít nárok na žádný rodičovský příspěvek.

Podle informací Zuzany Schindlerové
museli pracovnice vyřizovat v Přerově
a spádových obcí přibližně dva tisíce žá-
dostí, které bylo nutné znovu posoudit
a rozhodnout o výši dávky rodičovského
příspěvku podle nových pravidel. Ze zku-
šeností pracovníků přerovského odboru
státní sociální podpory vyplývá, že nejčas-
těji rodiče žádali tříletou, to znamená zá-
kladní variantu ve výši 7 600 Kč měsíčně. 

� A co bylo důvodem? Citujeme názo-
ry několika rodičů: 

„Je to taková zlatá střední cesta, nechci
přijít totiž o zaměstnání. Kdybych ale za-
městnání zajištěné neměla, doma bych
možná zůstala i čtyři roky.“ 

„Zůstat na mateřské čtyři roky a brát
3 800 korun, to mi přijde příliš nízký
příspěvek.“ 

„Dítě, které půjde do školky ve věku tří
let, je daleko samostatnější a jeho pobyt
tam nemusí dělat takové problémy, jako
by tomu mohlo být ve věku dvou let.“

Jedním z rozhodujících hledisek bylo
i to, že navíc v součtu rodiče mohou u tří-
leté varianty získat až 235 600 Kč, na roz-
díl od dvouleté varianty, kdy lze získat ma-

ximálně 216 600 Kč. Ti rodiče, kteří chtějí
s dítětem zůstat doma co nejdéle, čili
v případě volby třetí rychlosti 4 roky, od
státu získají na rodičovském příspěvku
maximálně 224 200 korun. Nárok na tuto
variantu mají všichni, nemusí tedy splňo-
vat žádné speciální podmínky. V někte-
rých případech rodiče možnost výběru
mít ani nebudou. Čeká je čtyřletá rodi-
čovská dovolená s nejnižším příspěvkem
3 800 korun za měsíc. Týká se to například
samoživitelek s nízkým příjmem či párů,
kde oba podnikají a „státní“ nemocen-
skou si neplatí. Eva Šafránková

Rodiče volili nejčastěji
tříletou mateřskou dovolenou

Prvním dnem letošního roku vstoupila v účinnost nová
pravidla pro přiznání rodičovského příspěvku.

foto Zdeněk Daněk

foto Miroslav Rozkošný
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Lidem není lhostejné, do jaké podoby se bude město rozvíjet

Opravy místních komunikací

Problematičtější oblastí jsou místní ko-
munikace, při jejichž opravách dochází
k omezení provozu v některých lokali-
tách, což lidem znepříjemňuje každo-
denní život. Určitě dobrou zprávou hlav-
ně pro obyvatele dotčených lokalit bylo
konstatování, že v letošním roce budou
postupně vyfrézovány a upraveny ko-
munikace v 16 lokalitách. V současné
době probíhají opravy povrchu komuni-
kací v ulicích Dluhonské, na Svépomoci
a Na odpoledni. Ve druhé polovině roku
se zahájí opravy povrchu silnic například
v ulici Budovatelů, Čechově, na Šířavě,
v ulici Wurmově, Klivarově a Jasínkově.
Opomíjeny nejsou ani cesty v místních
částech. Opravy vybraných ulic se letos
dočkají občané Dluhonic, Vinar, Lově-
šic, Újezdce, Čekyně a Žeravic.

Parkoviště
Velkým problémem je množství aut

v centru města i v přilehlých sídlištích.
Přestože i v letošním roce se rozšíří počet
parkovacích míst o desítky, není možné
čekat zásadní zlepšení situace. Otevřenou

otázkou zůstává další rozšiřování ploch
pro parkování na úkor zeleně, do dvor-
ních traktů či umístění případného par-
kovacího domu. Počítat s navýšením par-
kovacích míst v souvislosti s rekonstruk-
cí stávajících parkovišť mohou počítat
obyvatelé Předmostí; tato zpráva se týká
především obyvatel lokality Pod Skalkou
a ulice Milady Horákové.

Zobousměrnění ulice
Palackého

Nejcitlivějším bodem jednání byla
úvaha a následná diskuse o možném zo-
bousměrnění ulice Palackého. Zde po-
chopitelně nejhlasitěji reagovali obyva-
telé přilehlých panelových domů. Ani
odborné posudky či vyjádření pracovní-
ků odboru rozvoje je nedokázaly pře-
svědčit o pozitivech případné realizace.
K tomuto tématu se samozřejmě bude-
me ještě vracet.

Radnice – revitalizace 
náměstí TGM

Také případné rozhodnutí přestěhovat
radnici na Horní náměstí se nesetkalo
s jednoznačným souhlasem přítomných.
Některým se tento návrh líbí, protože

v něm vidí možnost oživit znovu historic-
ký střed města. Starší občané mají obavu,
že přemístěním radnice se jim ztíží pod-
mínky pro vyřizování jejich záležitostí na
magistrátu, zejména postrádají možnost
využití městské hromadné dopravy. Fak-
tem zůstává, že stávající radnice sídlí dle
slov mnoha místních občanů i návštěvní-

ků města v nereprezentativních prosto-
rách. Navíc je třeba zdůraznit, že vybrané
objekty na Horním náměstí by v podsta-
tě měly být sídlem pouze vedení města,
a ne kanceláří úředníků magistrátu.

Velké dopravní akce – průtah
městem, dálnice D1

Velký časový prostor si vyžádala i vý-
měna názorů na řešení dopravní situace
v Přerově vybudováním průtahu městem
a dálničního obchvatu. I toto je oblast, na
kterou nemají všichni Přerované stejný
názor. Někteří dokonce vyslovili po-
chybnosti, zda je nezbytná stavba průta-
hu, když se bude stavět dálniční obchvat.
Zatím se předpokládá, že stavba dálnič-
ního obchvatu Přerova by měla být do-
končena do roku 2013 a průtah městem
se začne stavět počátkem roku 2009.

Cyklostezky

Patříme k městům s relativně velkým
počtem cyklostezek, které umožňují Pře-
rovanům dopravu do zaměstnání a slou-
ží i k aktivní rekreaci. V současné době
se plánuje nejen rekonstrukce cykloste-
zek, jako například na Velké Dlážce, ale

i obnova dopravního značení. Záměrem
je další rozšiřování jejich sítě. V případě
zobousměrnění Palackého ulice by jimi
měla být lemována komunikace v obou
směrech. 

„Březnové setkání ukázalo, že se lidé
zajímají o budoucí rozvoj města, chtějí
se k němu vyjadřovat a očekávají, že je-
jich připomínkami se budeme zabývat
a také je akceptovat,“ vyjádřil své dojmy
náměstek Kulíšek. „Účelem setkání by-
lo informovat Přerovany o tom, jaké ak-
ce komunálního i nadkomunálního vý-
znamu se dařilo v přípravném roce rea-
lizovat, ale i o krocích, které radnice
teprve chystá. Plánujeme další veřejná
setkání s občany města. Zaměříme se
však na jednotlivé konkrétní akce,“ zdů-
raznil náměstek Kulíšek. red.

Nová cyklostezka do Henčlova byla dokončena v roce 2007 a měří 2,8 km

V rámci regenerace sídliště v Předmostí vzniklo v ulici Hranické vedle nového chodníku a cyklo-
stezky také parkoviště s 35 místy

Zápis dětí do 1. ročníků základních
škol v Přerově proběhl už v únorových
dnech ve všech devíti základních ško-
lách zřizovaných městem i v soukromé
základní škole v Máchově ulici.

„Společně s rodiči přišlo do městských
základních škol celkem 511 budoucích
prvňáčků. Výsledný údaj je zhruba o 50
dětí vyšší ve srovnání se zápisem v roce
2007 a plně koresponduje se statistický-
mi údaji o počtu narozených dětí s trva-
lým pobytem v Přerově. K letošnímu zá-
pisu se dostavily převážně děti narozené
v roce 2002, což byl výrazně početně sil-
nější ročník,“ informoval Mgr. Petr Hrbek
z odboru školství přerovského magistrá-
tu a zdůraznil, že bohužel do školních la-

vic nezasedne všech 511 žáků, ale jen
zhruba 400 z nich a rodiče ostatních dětí
obdrží rozhodnutí ředitele základní ško-
ly o odkladu povinné školní docházky.

„Nejvíce dětí opět zapsali učitelé Zá-
kladní školy Trávník, i když odstup od
dalších základních škol nebyl tak výraz-
ný jako vloni. Personální změny ve ve-
dení Základní školy Za mlýnem se nega-
tivně podepsaly na počtu zapsaných dě-
tí, ale dá se předpokládat, že práce no-
vého vedení školy se projeví stejně rych-
le jako v případě ZŠ Želatovská, která za-
znamenala společně se ZŠ Svisle a ZŠ
Velká Dlážka největší nárůst počtu za-
psaných dětí oproti předchozím ro-
kům,“ sdělil svůj názor Petr Hrbek. Šaf

Nejvíce dětí už tradičně zapsala Základní škola Trávník

0

20

40

60

80

100

120

BoÏeny
Nûmcové

Hranická Pod
skalkou

Îelatovská Za
ml˘nem

Svisle Velká
DláÏka

U tenisu Trávník

zapsáno v roce 2006

zapsáno v roce 2007

zapsáno v roce 2008

Poãty zapsan˘ch ÏákÛ v jednotliv˘ch základních ‰kolách 
v fiádném termínu v letech 2006 aÏ 2008

11 17 23 27 20 18 24 38 43 42 41 57 62 48 33 68 57 74 63 61 86 67 68 78 95 11
2 99

� pokračování ze strany 1



6 PŘEROVSKÉ LISTY ■ DUBEN 2008

„Na území našeho města včetně jeho
místních částí je umístěno 149 hřišť.
V minulosti jich bylo ještě více, a to 170.
Postupně však jsou v některých lokali-
tách rušena, a to z různých důvodů. Her-
ní prvky na hřištích postavených v rám-
ci výstavby domů jsou staré i několik de-
sítek let a byly často nainstalovány své-
pomocí. Chybí dopadové plochy v okolí
konstrukcí a i samotné konstrukce jsou
často nebezpečné, například se na nich
vyskytují zlomy, špatné sváry, ostré hra-
ny, jsou ohroženy korozí. Závady se sna-
žíme ihned odstranit. Postupně dochá-
zí k celkové obměně herních prvků na
stávajících hřištích nebo se budují zcela
nová hřiště. V případě, že se postaví no-
vé hřiště, v okolí se malá hřiště, jako jsou

samostatná pískoviště či prolézačky,
zruší a plocha se upraví,“ vysvětlila Sva-
tava Doupalová z odboru majetku pře-
rovského magistrátu.

Vedení města iniciovalo vytvoření pra-
covní skupiny, jejíž členové se zabývají
obnovou dětských hřišť. V minulém ro-
ce určili termíny rekonstrukcí hřišť ve
vytypovaných lokalitách. Dle jejich plá-
nu by měla všechna vytypovaná hřiště
projít rekonstrukcí do roku 2017.

„V posledních pěti letech byla vybudo-
vána hřiště v ulici 9. května, u Velké Lagu-
ny, v Předmostí, v parku U bludného bal-
vanu, dále v ulici Hranické, Kabelíkově,
Kozlovské, Za mlýnem, na Velké Dlážce,
v ulici Želatovské a Budovatelů. Rovněž
v místních částech byla postavena spor-
tovní hřiště, a to v Kozlovicích, Lýskách
a Penčicích. Dalších nových dětských hřišť
si mohou užívat děti v Žeravicích, Vina-
rech a Újezdci,“ vyjmenovala Doupalová. 

„Hřiště s novými prvky jsou velmi oblí-
bená a hojně navštěvovaná. Bohužel
i zde se běžně setkáváme s četnými pro-
jevy vandalismu. Například při budová-
ní hřiště v Předmostí v ulici Hranické
vandalové je „stihli“ poškodit ještě těsně
před předáním dodavatele. Oprava byla

vyčíslena na více než dvacet tisíc korun,“
posteskla si pracovnice odboru majetku. 

„V letošním roce plánujeme rekon-
strukci hřiště v lokalitě Velké Novosady,
Želatovská a Velká Dlážka. Každoročně
dle návrhu budou obnovena hřiště ve čty-
řech až šesti lokalitách. Uskutečnění
těchto plánů samozřejmě bude záviset na
finančních prostředcích města a mož-
nostech získat dotační tituly na jejich vý-
stavbu,“ dodala Svatava Doupalová. Šaf

Mají si kde hrát?
Nastávají teplé jarní dny a rodiče s malými dětmi rádi využijí příle-
žitosti zabavit své potomky v komunitě „sobě rovných“, což jim
umožňuje mimo jiné návštěva dětských hřišť.

S jarním počasím je opět rušno na cyklostezkách, město křižují
denně stovky cyklistů. Městští strážníci věnovali v minulých několi-
ka letech velkou pozornost právě této skupině účastníků silničního
provozu. Zda jejich preventivní činnost přinesla očekávané ovoce,
jsme se zeptali Ing. Ladislava Petrovského, zástupce ředitele Měst-
ské policie v Přerově.

Strážníci zaznamenali výrazný pokles přestupků cyklistů foto Miroslav Rozkošný

„Musím konstatovat, že situace se
mnohem zlepšila. Prohřešky cyklistů
většinou nejsou takového rázu, že by ti-
to ohrožovali zranitelnější skupinu
účastníků provozu na komunikacích,
kterou jsou chodci. Zatím nejvíce ne-
bezpečný přestupek, kterým cyklisté
mohou škodit především sami sobě,
představuje jízda bez osvícení za sníže-
né viditelnosti. Strážníci řešili v roce
2006 celkem 541 takto neukázněných
kolařů, kdežto v roce 2007 již jen 368.
Uvedená čísla dokumentují zlepšující se
stav, což mohou potvrdit i ostatní účast-
níci silničního provozu,“ informoval La-
dislav Petrovský.

„Další velký nešvar vidíme v přestup-
cích, jako je jízda po chodníku a poruše-
ní zákazu vjezdu jízdních kol. Při srov-
nání vyřešených přestupků, jako je jízda
po chodníku, v roce 2006 a 2007 vychá-
zejí čísla 268 ku 114, čili zde dochází

k velkému snížení. Pokud se podíváme
statisticky na porušování zákazu vjezdu,
i zde je klesající tendence. V roce 2006
jsme řešili 146 případů a o rok později
jich bylo o 44 méně,“ s potěšením kon-
statoval Petrovský.

Zbývající řešené přestupky cyklistů na
území Přerova se ročně pohybují mezi
čísly deseti až třiceti. Jedná se hlavně
o jízdu po lávce, jízdu v pěší zóně, jízdu
mimo stezku pro cyklisty a také jízdu na
červenou.

„Nedávno vybudovaná velká cyklos-
tezka v ulici Dvořákově a dále v ulici Ko-
menského společně s neustálým dohle-
dem strážníků mají hlavní zásluhu na
tom, že cyklisté si více uvědomují nut-
nost pohybovat se mezi ostatními účast-
níky silničního provozu s ohleduplností
vůči sobě navzájem. A to nejde jinak, než
respektovat příslušné dopravní značky,“
uzavřel Petrovský. Šaf

V roce 2006 bylo nákladem 850 tisíc korun postaveno nové hřiště u Velké Laguny

Cyklisté zaplnili ulice města

„Kromě již zmíněné obnovy hradební-
ho zdiva letos přednostně máme v plánu
zajištění uvolněného cihelného zdiva ve
vyšším patře Rytířského sálu, které ohro-
žuje návštěvníky. Navíc se v těchto pro-
storách zdržuje větší počet lidí při svateb-
ních obřadech, pro něž je tento sál nej-
častěji využíván,“ přiblížila Kleckerová. 

„V prvních jarních měsících proběhne
také již nějakou dobu odkládaný arche-
ologický průzkum ,černé kuchyně‘ na
palácovém nádvoří. Při částečném od-
klizení rumiska v roce 2003 byly naleze-
ny fragmenty základů středového oh-
niště a kuchyňského koryta. Kromě těch-
to stavebních prvků jsme objevili také

menší množství střepů, úlomků dlaždic
a kamenné koule, která ovšem nebyla
koulí dělovou, jak se mnozí laikové do-
mnívali, ale jednalo se o středověké zá-
važí. Po provedení archeologického prů-
zkumu, který provedou brigádníci pod
dohledem archeologů Drechslera, Šen-
ka a Mikulíka, se zpracuje studie na vy-
budování stálé expozice středověké ,čer-
né kuchyně‘,“ dále doplnila správkyně
a znovu zdůraznila, že veškeré stavební
práce budou probíhat za provozu. 

O kulturních akcích, které v letošní se-
zoně nemohou chybět, budou zájemci
informováni v kulturním kalendáři. Ten
obdrží zdarma při návštěvě hradu.

„Upozornila bych alespoň na ty nejza-

jímavější, které mají již velkou tradici.
V sobotu 3. května se uskuteční cyklo-
maratón horských kol, 8. června pro-
gram k mezinárodnímu Dni dětí, který
tentokrát připravujeme pouze na nedě-
li, avšak s rozmanitějším programem.
Oblíbený Hradní bál se bude konat 12.
července. Mezinárodní setkání umělec-
kých kovářů Hefaiston se uskuteční 30.
a 31. srpna. Letošní novinkou inspiro-
vanou devadesátým výročím vzniku
Československa, bude ve svátečních
dnech k 28. říjnu bohatý kulturní pro-
gram připravený společně s městem
Lipníkem nad Bečvou,“ vyjmenovala už
tradiční a hojně navštěvované akce na
Helfštýně Marcela Kleckerová. Šaf 

� pokračování ze strany 1

foto archiv Muzea Komenského

Helfštýn ve znamení stavebních prací
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V té době byly zahájeny první kroky
směřující k vybudování městského leso-
parku. A tak zatímco během let v parku
postupně přibývaly nové exotické dřevi-
ny, tolik obdivované květinové záhony
a upravené travnaté plochy, každým ro-
kem ubylo a stále ubývá několik mohut-
ných stromů původního lesa. Zpočátku
aby uvolnily prostor pro velkorysé sado-
vé úpravy, dnes z důvodu stáří a změn
životních podmínek. A právě kmen jed-
noho z odumřelých velikánů by měl
v parku zůstat a po výtvarném opraco-
vání dále sloužit pro potěchu oka ná-
vštěvníků.

Inspirací pro tento záměr se stalo řez-
bářské symposium, které se pod pří-
značným názvem Ptačí lípa uskutečnilo
před dvěma lety v nedalekém areálu or-
nitologické stanice Muzea Komenského
v Přerově. Suchou lípu, která by jinak
skončila na pile, dnes zdobí působivé re-
liéfy našich volně žijících ptáků. I strom
v Michalově bude bohatě vyzdoben pří-
rodními motivy. Umělecká řezba na
kmeni jednoho z dubů, které kdysi do-
minovaly rozsáhlým původním poros-
tům, bude symbolicky připomínat, že
význam městského parku nespočívá
pouze v jeho jedinečné zahradní archi-
tektuře, ale že zároveň dodneška posky-
tuje cenné útočiště široké škále rostlin
a živočichů.

Vlastní řezbářské práce provede
v rámci prezentace své činnosti Střed-
ní škola řezbářská Tovačov. Město
uhradí pouze symbolickou odměnu pro
mladé výtvarníky, použitý materiál a ne-
zbytné výdaje. Celou akci významně
podpořila Přerovská stavební společ-
nost, a.s., která zdarma poskytla po-
třebné lešení, včetně montáže a další
technické pomoci.

Slavnostní odhalení výtvarného díla se
uskuteční u příležitosti Dne Země, který
je od roku 1990 mezinárodním svátkem
naší planety, ekologie a ochrany život-
ního prostředí. Zároveň bude odstarto-
vána veřejná anketa, jejímž cílem bude

vybrat pro „oživený dub“ nejvhodnější
název. Návrhy bude shromažďovat do
konce května odbor životního prostře-
dí. Vítězný návrh bude odměněn hod-
notnou věcnou cenou.

V úterý 22. dubna v 15 hodin se nej-
prve pro veřejnost otevře slavnostním
přestřižením pásky park „Plovárna“,
poté v Michalově bude následovat od-
halení dubu ozdobeného řezbářskými
pracemi.

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 
životního prostředí

Na Den Země v Michalově
ožije suchý dub

inzerce

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

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

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

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

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance?

Využijte možnosti zaregistrovat se k 1. 4. 2008 a získat tak poukázku v hod-

notě Kč 300,- na nákup vitaminových a antikoncepčních přípravků. Stej-

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

Veškeré náležitosti za Vás vyřídíme:

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

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

Středisko volného času ATLAS a BIOS
připravuje na pátek 18. dubna tradiční
Přírodovědný den. Účastníci si v době
od 9 do 17 hodin projdou stezku plnou
netradičních her i soutěží v areálu stře-
diska nedaleko městského parku Mi-
chalova a přírodní památky Laguny.
Součástí oslav bude také oblíbená akce
Ukliďme svět, pořádaná za spolupráce
přerovského magistrátu a Ornitologické
stanice. „Loni se nám podařilo jen z oko-
lí nasbírat více než jeden plný kontejner

odpadu, který jsme současně vytřídili na
plasty a sklo,“ informovala Mgr. Karla
Rulíková ze Střediska ATLAS a BIOS.
Stejně jako během minulého ročníku si
děti mohou vlastnoručně vyrobit voňa-
vou svíčku z voskového plátu a dozvědět
se spoustu zajímavostí ze života včel. 

Pořadatelé se těší na účast nejen škol-
ních kolektivů, ale i jednotlivců, kterým
není příroda kolem nás lhostejná. 

Mgr. Dagmar Kolomazníková, 
SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

Děti oslaví Den Země

Své umění představí studenti Střední řezbář-
ské školy v Tovačově foto Miroslav Rozkošný

Při návštěvě nově zrekonstruovaného parku Michalov si dnes do-
kážeme jen stěží představit souvislý, těžko prostupný lužní les, kte-
rý se v těchto místech nacházel ještě v druhé polovině 19. století.

Seznam volných nebytových prostor k pronájmu v objektu budovy bý-
valého Chemoprojektu v Přerově, na ul. Trávník 30:

Místnost ã. Plocha v m2 poznámka

Suterén budovy:

S 10 20 + 20 2 místnosti

S 11 30

Pfiízemí:

P 31 28 + 13 2 místnosti

P 45 21,7

1. patro:

8 56,4

56 19,7 + 40,7 2 místnosti

57 42

58 28,5

59 42 + 25 2 místnosti

60 45,7

61 32,9

Místnost ã. Plocha v m2 poznámka

1. patro:

64 20,8

73 61,8

74 a 25

110 13,5

2. patro:

70 25 + 40 + 42 + 16 4 místnosti

71 + 72 41,5 + 27,5 2 místnosti

75 63

76 30

77 31,2

80/A 22,3

108 6,6

109 14 + 14 2 místnosti

Nebytové prostory
k pronájmu v objektu

budovy bývalého
Chemoprojektu

V případě zájmu o pronájem nebytových prostor v objektu Chemopro-
jektu kontaktujte Magistrát města Přerova, odbor právní, Bratrská 34,
750 11 Přerov.



Mezi dětmi řádí spála
Hygienici varují, že v regionu řádí spála. Jen za uply-

nulé tři měsíce je počet případů srovnatelný s celým
loňským rokem. Na Přerovsku už onemocnělo touto
nakažlivou chorobou 56 dětí ve věku od čtyř do šesti
let. Se spálovou angínou bojují například na dvou ško-
lách i v Hranicích. Spála se projevuje obdobně jako an-
gína. Pacient má horečku, opuchlý hltan a později svě-
divou vyrážku. Základem léčby jsou antibiotika a klid
na lůžku. -svam-

Přibývá stoletých
V Olomouckém kraji přibývá občanů, kteří se dožívají

vysokého věku, a to díky kvalitnější zdravotní péči, lep-
ším stravovacím návykům a aktivnímu přístupu k ži-
votu. Vloni oslavilo rovnou stovku 21 lidí v kraji, což je
o pět více než v roce 2006. V Přerově máme dvě stole-
té jubilantky. Úctyhodného věku 101 let se v dubnu do-
žije Marie Klesnilová z Kozlovic. Podle údajů Českého
statistického úřadu se náš kraj drží na předních mís-
tech i v počtu lidí od 90 do 95 let. V této věkové kate-
gorii jich je v kraji 1756. -svam-

Vrtulníky pro Afghánistán
Česká armáda pomáhá v Afghánistánu budovat no-

vé vzdušné síly. Do země postupně dodá 12 vrtulníků,
které vyřadila 23. vrtulníková základna v Přerově. Na
letiště v Kábulu dorazily už první tři přepravní vrtulní-
ky Mi-17. Naučit se je předpisově používat a udržovat
má za úkol Operačně poradní a vztyčný tým. Pracovat
začne ve spolupráci s Američany od 1. dubna. Velí mu
Ivan Pospíchal - nejzkušenější pilot bitevních vrtulní-
ků naší armády. Ten už si byl obhlédnout terén, kde se
svým sedmičlenným týmem stráví čtyři měsíce. Ve vý-
zbroji afghánské armády je zhruba 20 vrtulníků. Pou-
žity byly například v bojích proti Talibanu. Dalších šest
Mi-17 a šest Mi-24 bude dodáno z Česka. -svam-

Fara dostane novou střechu 
Střecha fary u kostela svatého Vavřince v Přerově

by se letos měla dočkat nové střechy. Sami věřící už
nastřádali na tuto opravu 250 tisíc korun, dalších 125
tisíc jsou ochotni poskytnout v rámci výpůjček. Mi-
lion a půl ale stále ještě chybí - farnost se proto bu-
de muset kvůli této neodkladné rekonstrukci zadlu-
žit. Přerovští křesťané shánějí peníze také na novou
fasádu kostela svaté Máří Magdalény v Předmostí
a na zrestaurování sochařské výzdoby kaple Panny
Marie Bolestné. -lech-

Společnost vlastnící romské ghetto
nechala vyklidit byty po neplatičích

Byty po dvou rodinách neplatičů, žijících ve Škodo-
vě ulici v Přerově, vyklízeli v pátek dělníci najmutí spo-

lečností Opera Bohemia. Ta zakoupila domy v rom-
ském ghettu se záměrem je zbourat a následně na je-

jich místě vystavět polyfunkční dům. Společnost se za-
vázala městu, že platícím nájemníkům zajisté nové
bydlení. Jako první ale musejí odejít ze svých bytů no-
toričtí dlužníci. Obě sociálně slabé rodiny putovaly do
ubytovny a po sobě zanechaly zaneřáděný byt, plný le-
titých odpadků. Stěhování bylo pro obyvatele Škodo-
vy ulice doslova pozdvižením. A to proto, že kritika vý-
jimečně nešla do jejich řad – znečištěné byty zasklá-
dané veteší totiž měly na svědomí dvě neromské rodi-
ny. Ty ale nejsou jediné v roli dlužníků. Další neplati-
či budou muset opustit svoje domovy v průběhu to-
hoto týdne. -lech-

Firma nepostavila dům, musí městu
zaplatit pokutu

Společnost Rondo Restaurant musí přerovskému ma-
gistrátu zaplatit pokutu za to, že nepostavila dům na
rohu ulic Brabansko a Malá Dlážka. Pozemek koupila
od města v roce 2003 se závazkem, že do čtyř let jej za-

plní multifunkčním objektem s obchody a kanceláře-
mi. Jenže plán zůstal jen na papíře. Za pozemek o vý-
měře 940 m2 zaplatila společnost Rondo Restaurant
378 400 korun a sankce činí jednu třetinu kupní ceny.
Firma navrhla roční splátkový kalendář a radní jej mi-
nulý týden odsouhlasili. Mohli sice trvat na odstoupe-
ní od smlouvy a navrácení pozemku zpět do majetku
města, od toho je ale odradil fakt, že na parcelu váznou
zástavní práva a exekuce, což by pro magistrát zname-
nalo zdlouhavou cestu. Navíc vedení Přerova nechce
takto pohřbít plány investora, který stále počítá s tím,
že multifunkční dům vystaví. -lech- 

Zástupci Přerova podepsali v Polsku
smlouvu o přeshraniční spolupráci 

Centrum Přerova i jeho okolí se do roku 2010 stane
součástí významných turistických tras střední Evropy.
Magistrát je vybuduje ve spolupráci s polskými městy
a za finanční podpory Evropské unie, která do projek-
tu vloží 2 miliony eur. Za tuto sumu budou vytvořeny
turistické cesty, prezentující zajímavosti a paměti-
hodnosti regionu. Přerovští zastupitelé už odsouhla-
sili patnáctikilometrovou trasu i příspěvek Přerova ve
výši 3,5 milionu korun. Zástupci Přerova už mají za se-
bou i poslední formalitu ke spuštění projektu – v úte-
rý 11. března podepsali v polském Klodzku smlouvu
o spolupráci. -lech-

Zubr má dva absolutní vítěze
Přerovský pivovar získal tři ocenění svých výrobků

v prestižní degustační soutěži. Zlatý pohár Pivex patří
dvanáctce Zubr Premium a jedenáctce Zubr Gold. Obě
piva se zároveň mohou honosit titulem Pivo roku 2008.
Zkrátka nepřišla ani klasická desítka – odborná porota
ji ohodnotila třetím místem. Veškeré vzorky piva po-
suzovala komise složená ze sládků a odborníků z Vý-
zkumného ústavu pivovarnického a sladařského v Pra-
ze, a to zcela anonymně. -svam-

www.ktvprerov.cz

foto Martin Necid
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■ Z „Přerovských aktualit“

� 1. 4. 1913 – před 95 lety zahájila provoz přerovská
nemocnice, jejíž stavba byla provedena podle pro-
jektu architekta J. Veselského z roku 1909 na pozem-
cích zakoupených v roce 1905. Při ošetřování pomá-
haly sestry Kongregace sester sv. Kříže. Poslední sest-
ry opustily nemocnici v roce 1956. Prvním primářem
a ředitelem přerovské nemocnice se stal chirurg
MUDr. Karel Šantrůček, který stál v čele ústavu do ro-
ku 1933. Prvním správcem ústavu byl Jan Uhlíř, který
byl jednomyslně zvolen městskou radou, administra-
tivu vedl dvacet let.
� 4. 4. 1438 – před 570 lety se narodil
v Tovačově Ctibor Tovačovský
z Cimburka, moravský zemský hejt-
man, autor Knihy Tovačovské a Há-
dání pravdy a lži, držitel panství Pře-
rova (1465–1470) a Tovačova. Zemřel
26. 6. 1494 v Olomouci.
� 9. 4. 1943 – před 65 lety zemřel
v Přerově Antonín Kuchynka, úřed-
ník, překladatel, samorostlý básník
smutku. Pro nemoc nedokončil stu-
dia na přerovském gymnáziu a pra-
coval jako cizojazyčný korespodent
u přerovských firem. Překládal z ang-
ličtiny a francouzštiny, psal básně i prózu, fejetony
zveřejňoval v přerovských časopisech Obzor a Plkač-
ky. Některé básně zasílal do pražských a brněnských
novin. Početnější část jeho básní zůstala v rukopise,
stejně jako četné povídky (Černá várka pana mladé-
ho, Tři ševci v šalandě a další). Narodil se 12 .6. 1869
v Přerově. 
� 14. 4. 1933 – před 75 lety zemřel
v Přerově Emanuel Zahradníček,
studentský funkcionář, první oběť fa-
šismu u nás. Podlehl zraněním, kte-
rá utrpěl při manifestaci proti fašis-
tické demagogii v Praze. Jeho pohřeb
dne 16. 4. 1933 v Přerově se stal ma-
nifestací přerovské mládeže proti fašismu. Narodil se
18. 12. 1908 v Přerově.
� 17. 4. 1913 – před 95 lety zemřel
v Přerově František Oščádal, profe-
sor dějepisu a zeměpisu na přerov-
ském gymnáziu v letech 1871–1901,
vlastivědný pracovník, bojovník
proti germanizaci, autor četných
historických studií, okresní školní
inspektor na obecných školách v letech 1882–1888.
Za zásluhy o město byl v roce 1901 jmenován čest-
ným občanem Přerova. Narodil se 4. 5. 1841 v Odr-
licích u Litovle.
� 19. 4. 1878 – před 130 lety se naro-
dil v Bystřici p. H. Hubert Malina,
učitel a od roku 1931 ředitel chlapec-
ké měšťanské školy v Přerově, kul-
turní pracovník a výborný zpěvák-te-
norista. Byl členem pěveckého spol-
ku Přerub a v letech 1903-1939 člen
PSMU, kde vykonával 13 let funkci předsedy
(1923–1936), napsal několik článků (K šedesátinám
prof. Z. Nejedlého), zpráv a referátů o vystoupeních
a činnosti PSMU, pod články se podepisoval značku
H.B. či používal pseudonym H. Bystřický nebo Ani
Lam (tj. Malina). Zemřel 26. 6. 1949 v přerovské ne-
mocnici, pochován byl v Bystřici p. H.
� 23. 4. 1903 – před 105 lety se narodil v Kojetíně Alois
Formánek, dlouholetý pracovník býv. ONV Přerov,
který ve 20. letech 20. století patřil k předním čs. spor-
tovcům – po několik let byl držitelem čs. rekordu v bě-
hu na 100 m. Zemřel 8. 8. 1982 v Přerově.

Věra Fišmistrová

Kalendárium■



9PŘEROVSKÉ LISTY ■ DUBEN 2008

stalo se v dubnu
� 22. 4. 1489 purkmistr a rada města Přerova vzali na
vědomí listinu Viléma z Pernštejna o povinnostech
a svobodách nově osedlých obyvatel na kopci v Pře-
rově. K listině je přivěšena pečeť se dvěma kostelními
věžemi. Jedná se o nejstarší podobu městského znaku. 
� 24. 4. 1575 zuřila v Přerově povodeň (nejstarší
zmínka o povodni v dějinách města).
� počátkem dubna 1646 obsadili Švédové vedení ser-
žantem Janem Vilémem Cimrhaklem Přerov.
� 11. 4. 1742 přišlo do Přerova 200 Prusů a mnoho
verbířů, jednak aby pochytali vysoké muže, které král
zařadil mezi své grenadýry, jednak kvůli kořistění.
� 11. 4. 1775 začal oheň na Dlážce a vyhořelo 11 sta-
vení.
� 28. 4. 1783 císař Josef II. obnovil a potvrdil městu
Přerovu všechna dřívější privilegia, nadání a trhové
smlouvy.
� 24. 4. 1832 propukl oheň v blízkosti palírny u žida
Gabriela Spitze a zničil jednu stranu Židovské ulice,
neboli Široké (Žerotínovo nám.) a Ferdinandovu uli-
ci, Kostelní ulici, Uličku, celkem 42 křesťanských do-
mů, 10 domů židovských, synagogu, lázně, vrchno-
stenský dům a obydlí zahradníka.
� 1. 4. 1840 byl v Přerově zřízen poštovní úřad – „sa-
mostatná erární sběrna dopisů“, která byla zrušena
v roce 1851.
� 20. 4. 1859 začali bratři Skenové stavět na pravém
břehu Bečvy na poli „Petrželka“ první cukrovar.
� 25. 4. 1872 byl položen základní kámen ke stavbě
akciového pivovaru, který byl dokončen 13. 3. 1873
stavitelem Ondřejem Ginterem a Kotoučkem.
� 4. 4. 1879 došlo podle zápisu v knize protokolů
k utvoření Spolku pro vysazování a okrašlování měs-
ta Přerova.
� 17.–18. 4. 1909 vystoupila v Přerově na koncertu spo-
lu s Přerubem mladá zpěvačka Magdalena Dvořáko-
vá, provdaná Šantrůčková, dcera Antonína Dvořáka.
� 1. 4. 1913 zahájila provoz přerovská nemocnice.
� 16. 4. 1922 bylo otevřeno Teličkovo archeologické
muzeum v přerovské měšťanské škole v Palackého ul.
� 24. 4. 1923 byl založen v Přerově spolek esperantistů.
� 1. 4. 1927 vznikl Dělnický sportovní klub Přerov.
� 26. 4. 1929 zahájila činnost záchranná stanice, kte-
rou provozoval samaritský odbor přerovského spolku
Čs. červený kříž, který zakoupil sanitní automobil Tat-
ra a samaritskou službu obstarávali hasiči.
� 29. 4. 1936 schválilo městské zastupitelstvo po-
stoupení obecních pozemků v prostoru před ne-
mocnicí směrem ke Kozlovicím k výstavbě továrního
objektu firmy Optikotechna a 14. 7. začala výstavba
první tovární budovy Optikotechny.
� 18. 4. 1948 vznikla na ustavující schůzi Jednotná tě-
lovýchovná organizace Sokol, kam musely vstoupit
všechny místní tělovýchovné organizace, svazy, kluby.
� 12. 4. 1952 byly na hřbitově pochovány ostatky pře-
rovských občanů, popravených 2. 5. 1945 v Lazcích
u Olomouce, které sem byly přeneseny z původního
místa pohřbu v parku Michalov.
� v dubnu 1964 byla otevřena kavárna a bufet Duk-
la na sídlišti Meopta.
� v dubnu 1970 při výstavbě sídliště Šířava a Trávník
byly zbořeny poslední „grunty“ a staré obytné domy
na Šířavě.
� 1. 4. 1992 zahájila činnost městská policie na zá-
kladě obecně závazné vyhlášky.
� 1. 4. 1992 byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otev-
řen Městský dům (od 1. 1. 1993 v plném provozu).
� 1. 4. 1998 bylo v Kainarově ulici otevřeno Městské
informační centrum.
� v dubnu 2002 byla na náměstí T. G. Masaryka usa-
zena nová kašna. Připravila Věra Fišmistrová

Víte, Ïe...■

Jaké by mělo být dubnové počasí podle pozorování
generací našich předků?

První dubnové dny by ještě mohly být ve znamení
poměrně přívětivého období přicházejícího z konce
března, které známe jako marián-
sko jaro. Toto období však obvykle
svého vrcholu dosahuje již v měsíci předchozím a čas-
to do dubna ani nezasáhne. 

Pro první dubnovou polovinu je mnohem charak-
terističtější „aprílová zima“, která se dostavuje s vy-
sokou pravděpodobností. Jde o období teplotně znač-
ně rozkolísané, proměnlivé, často chladné až mrazivé.
K jakým extrémům může právě teď počasí sáhnout, do-
kládá zápis z knihy Dějiny Trpína a okolí: „Rok 1785 byl
mokrý, studený a neúrodný. 11. dubna zmrzl u Polič-
ky kočí i s koněm.“ Příznivější počasí by se mělo do-
stavit asi v polovině dubna v podobě rudolfského jara
(Rudolf má svátek 17. dubna), které bývá typické velmi
výrazným oteplením, jímž obvykle končívají i ty nej-
tvrdší a nejdelší zimy. Bohužel však toto období při-
cházívá s pravděpodobností jen okolo 60% a netrvá dé-
le než 2 až 5 dnů. 

Už před 20. dubnem možná bude dobré znovu ko-
ně schovat do stáje, protože právě v této době se na-
vrací aprílové počasí z první poloviny měsíce, tento-
krát v podobě vojtěšských chladen (Vojtěch má svátek
23. dubna). Ta se svým charakterem mnoho neliší od
aprílové zimy (jedna pranostika říká: O svatém Vojtě-
chu, chladno dobytčeti i člověku). 

V polovině poslední dubnové dekády však bývá to-
to období přerušeno jiřským jarem (sv. Jiří se slaví 24.
dubna), ale protože je duben a počasí je tudíž nestálé,
nastupují často už po několika dnech oteplení florián-
ská chladna (svatý Florián se slaví 4. května), která mo-
hou přinést i sníh a mrazy, která bohužel často napá-

chají mnoho škody v předčasně rozkvetlých zahradách
a sadech (a v takových případech se obvykle mluví
o prvních ledových mužích). 

Duben končí. O noci filipojakubské (30. dubna) pro-
to zapálíme očistné ohně a vyže-
neme démony předchozího neu-

spořádaného a rozháraného období a druhý den pak
na znamení vlastní zralosti vztyčíme obrovské a ma-
jestátní symboly v podobě májek. Skončil čas bouří
a nezodpovědných experimentů, přišel čas zralé lásky.

Milán Šamárek

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 
I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často

hospodáři na úrodu sněží. 
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

Pakli mokrý a zimavý duben, úroda jest na víno. 
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu

přístup žádný. 
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví. 

Na mokrý duben – suchý červen. 
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu. 

Duben hojný vodou – takový říjen. 
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy

vždy stahuje stromový květ, takže se zadusí. 
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. 
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

Toho dne odstartovala ve dvě hodiny v noci z Milá-
na, letěla přes Vídeň, rakousko-československou hra-
nici přeletěla u Mikulova ve 14 hodin a pokračovala
přes Brno a Přerov na Ostravu. Do cíle první etapy le-
tu, Stolpu, tehdy na německém pobřeží Baltu, dorazi-
la druhého dne o půl deváté ráno.

Vzducholoď měla délku 106 metrů, největší průměr
19,5 metrů, objem 19000 kubických metrů, maximální
rychlost 113 km/h. Poháněly ji tři benzinové motory
Maybach o výkonu po 200 kW, umístěné v samostat-
ných gondolách. V kabině při tomto letu bylo 16 mu-
žů, mezi nimi i český fyzik, specialista na atmosféric-
kou elektřinu a kosmické záření, František Běhounek.

Přelet vzducholodi přes naše území byl doprovázen
několika zajímavými okolnostmi. Radiotelegrafické spo-
jení udržovala posádka vzducholodi se stanicí v Brně,
kde bylo už dva roky civilní letiště a ta předávala zprávy
do Berlína. O vizuální kontakt se vzducholodí se poku-
sila osádka civilního letounu, šéfpilot ČSA Brabenec a ře-
ditel letiště, která odstartovala z Brna, ale vzducholoď
nenašli. Úspěšný byl let vojenského letounu od letecké-
ho pluku z Olomouce s pilotem kapitánem Maršálkem,
vynikajícím letcem, který vzducholoď našel a vyfoto-
grafoval. Snímek dobré kvality se zachoval dodnes.

Celá mise generála Nobileho skončila tragicky. Vzdu-
choloď přistála 6. května v Kings Bay na Špicberkách
a ve dnech 15. až 18. května provedla úspěšný vý-
zkumný let nad Zemí Františka Josefa. Při druhém le-
tu 23. května přeletěla severní pól, ale následkem silné
námrazy ztroskotala při zpátečním letu na základnu.
Při nárazu na led se odlomila část kabiny s polovinou
členů posádky. Vzducholoď se zbývajícími členy po-
sádky odletěla do neznáma. Trosečníkům zůstala na
štěstí funkční radiostanice, prostřednictvím které se
jim podařilo přivolat pomoc.

Záchrannou akci, která trvala několik týdnů, sledo-
vala celá Evropa. Zahynul při ní bohužel legendární po-
lárník Nor Roald Amundsen a proslavil se sovětský le-
doborec Krasin. Bylo zachráněno osm členů posádky,
mezi nimi i Čech František Běhounek. Josef Voltr

Jedno „osmičkové“ letecké výročí

Duben v lidové meteorologii
Právě duben je měsícem, ve kterém vrcholí boj mezi odcházející zimou a blížícím se létem

Před osmdesáti lety, 15. dubna 1928 kolem
sedmnácti hodin proplula majestátně nad
Přerovem směrem na Ostravu mohutná
vzducholoď. Byla to Italia italského generála
Nobileho. Konečným cílem jejího letu byla
Arktida a úkolem průzkum polární oblasti.

Duben – za kamny budem.

Vzducholoď Italia proplula cestou na Arktidu i nad Přerovem
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Osmek slepá ul. 28.4.

Horní námûstí 7.4.

Bratrská na konci 5.5.

Seifertova u v˘stavi‰tû 14.4. 12.5.

Svornosti 21.4. 19.5.

Blahoslavova park. u Beãvy 28.4.

Riedlova kfiiÏovatka 7. a 21.4. 5. a 19.5.

Za ml˘nem 3 14.4. 12.5.

Sokolská parkovi‰tû 14. a 28.4. 12.5.

Sokolská u domu 28 7. a 21.4. 5. a 19.5.

V. DláÏka ‰kolní jídelna 28.4.

P. Jílemnického u VST 14.4. 12.5.

Na hrázi za mostkem 7. a 21.4. 5. a 19.5.

Mervartova 9 14.4.

Palackého za samoobsluhou 28.4. 12.5.

tfi. 17. listopadu zezadu 7. a 21.4. 5. a 19.5.

Dluhonice toãna 1. a 29.4.

Dluhonice u b˘valé ‰koly 22.4. 20.5.

Dluhonice u prodejny 8.4. 6.5.

Wurmova za KSZ 15.4. 13.5.

JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 1., 15. a 29.4. 13.5.

JiÏní ãtvrÈ I/4 8. a 22.4. 6. a 20.5.

JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel. dÛm 22.4.

·robárova 13 1. a 29.4.

Kozlovská parkovi‰tû 8. a 22.4. 6. a 20.5.

Pod valy u parkovi‰tû 15.4. 13.5.

Bayerova 2 1. a 29.4.

Svisle za samoobsluhou 8. a 22.4. 6. a 20.5.

Trávník parkovi‰tû 15.4. 13.5.

Trávník u Chemoprojektu 15.4. 13.5.

BudovatelÛ parkovi‰tû 1., 15. a 29.4. 13.5.

BudovatelÛ 5–7 15.4. 13.5.

U tenisu parkovi‰tû 8. a 22.4. 6. a 20.5.

U rybníka u trafa 2., 16. a 30.4. 14.5.

Petfiivalského parkovi‰tû 23.4.

JiÏní ãtvrÈ u Barumky 21.5.

Tyr‰ova parkovi‰tû 9.4. 7.5.

Dvofiákova u Rusalky 2. a 30.4.

Dvofiákova u garáÏí 9. a 23.4. 7. a 21.5.

PurkyÀova denní pobyt 16.4. 14.5.

B. Nûmce za VST 9. a 23.4. 7. a 21.5.

Optiky u lékárny 2. a 30.4.

Husova dvÛr 16.4.

·kodova u trafa 14.5.

Pod skalkou parkovi‰tû 2. a 30.4.

Olomoucká u stavebnin 9.4. 7.5.

Hranická u b˘valé cihelny 16.4.

Hranická parkovi‰tû u Z· 14. a 21.5.

1. kvûtna 23.4.

Al‰ova u stadionu 2. a 16.4.

Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 9. a 23.4.

Kainarova za Pfierovankou 30.4. 14.5.

Vsadsko parkovi‰tû 7. a 21.5.

ÎiÏkova u ka‰ny 3.4. 2.5.

Lovû‰ice u parku 9.5.

Lovû‰ice DráÏní 10.4. 15.5.

Lovû‰ice U sokolovny 17.4.

VaÀkova dvÛr 24.4. 22.5.

Kozlovice zaãátek obce 3. a 17.4. 22.5.

Kozlovice náves 10. a 24.4. 9.5.

Kozlovice Na vrbovcích 2. a 15.5.

Nerudova 33 3.4.

Macharova 2. a 15.5.

Tománkova u garáÏí 10. a 24.4. 9. a 22.5.

Wolkerova 15 17.4.

Fr. Rasche u parku 3. a 17.4. 2. a 15.5.

Na louãkách 15 10. a 24.4. 9. a 22.5.

V. Novosady u kostela 3. a 17.4. 2. a 15.5.

Újezdec Vûtrná 10.4.

Újezdec malé hfii‰tû

Újezdec Pod dubíãky 9.5.

Újezdec Nová ãtvrÈ 24.4. 22.5.

kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 4. a 18.4. 2. a 16.5.

Popovice U trati 11.4. 9.5.

Popovice za kapliãkou 25.4. 23.5.

Vinary u garáÏí 4.4. 2.5.

Vinary Ve dvofie 11.4.

Vinary Mezilesí II 18.4. 16.5.

Vinary RÛÏová 23.5.

Vinary Za humny u bytovky 25.4. 9.5.

Penãiãky zaãátek obce 4.4.

Henãlov náves 11.4. 9.5.

Henãlov SokolÛ 11. a 25.4.

Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 25.4. 23.5.

Penãice u po‰ty 16.5.

Penãice V kótû 18.4. 2.5.

âekynû nad rybníãek 16.5.

âekynû k sokolovnû 18.4.

âekynû náves 25.4.

âekynû Na ãervenici 23.5.

âekynû Podlesí 4.4. 2.5.

âekynû Boro‰ín 11.4. 9.5.

L˘sky k obchodu 4.4.

L˘sky za mostkem 18.4.

Teliãkova u kotelny 2.5.

Pod Skalkou parkov. u 17–21 16.5.

Îeravice Na návsi 11.4.

Îeravice Lapaã

Îeravice Such˘ potok 25.4. 23.5.

Îeravice Pod lesem 9.5.

V˘myslov 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 parkovi‰tû u Laguny 15.4.

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. 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. 13 âekynû Boro‰ín 15.4.

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

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487, 581 772 543
�2. 4. • Chropynû–Záfiíãí–Tovaãov, 13 km,

odj.vlak 8.59 hod., vede V. Polidorová
�5. 4. • Bfieclav–Pohansko–Bofií les–Po‰-

torná–Bfieclav, 16 km, odj. vlak 6.28 hod.
�9. 4. • Bouzov–JefimaÀ–Lo‰tice–Moravi-
ãany, 11 km, odj. vlak 7.05 hod.

�12. 4. • Huzová–Jifiíkov–R˘Ïovi‰tû–Bfiid-
liãná, 19 km, odj.vlak 7.05 hod., vede Vl. Wnuk

�16. 4. • StfieÀ–Lhota n. M.–Náklo–Pfiíka-
zy, 10 km, odj.vlak 8.05 hod., vede L. Poláková

�19. 4. • PrÏno–Metylovická hÛrka–Ond-
fiejník–Skalka–Kunãice p. O., 16 km, odj.
vlak 6.05 hod., vede Vl. Wnuk

�30. 4. • Teplice n. B.–Val‰ovická jezír-
ka–Zbra‰ov–Teplice n. B., 12 km, odj. vlak
7.15 hod., vede V. Polidorová

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

�1. 4. ve 14 hod. • schÛzka turistÛ ve Vi-
narech, Na Skalce, odj. A13.15 hod.

�3. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Majetín–
Brodek u Pfi., 12 km, J. ·vec, odj. 9.05 hod.

�3. 4. • Libina–Tvrdkov–Re‰ovské vodo-
pády–Ruda, 20 km, J. Pûãek, odj. 7.05 hod.

�5. 4. • Budi‰ov n. B.–Podlesí–âervená ho-
ra–Budi‰ov n. B., 17 km, J. Pûãek, odj. 6.26 h.

�10. 4. • Sv. Kopeãek – zelen˘ okruh, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.

�10. 4. • Litovel–Nové Zámky–¤imice–
Mladeã–Litovel, 20 km, M. Sahaj, odj. 7.05 h.

�12. 4. • Vysoké Îibfiidovice–Podbûlka–V.
Îibfiidovice, 24 km, J. Pûãek, odj. 7.05 hod.

�17. 4. • KromûfiíÏ–(svíãky)–MiÀÛvsk˘
most–Kojetín, 12 km, J. Pûãek, odj. 7.36 hod.

�17. 4. • Sv. Kopeãek–Pohofiany–Jívová,
16 km, M. Bráblíková, odj. 7.05 hod.

�19. 4. • Bfieclav-Nov˘ DvÛr-Rajsna-Valti-
ce, 20 km, P. ·Èáva, odj. 6.28 hod.

�24. 4. • Ruprechtov–Hrádek–Opat. pfiehra-
da–Opatovice, 15 km, M. âasta, odj. 6.57 h.

�24. 4. • Buchlovice (park)–Buchlov–Ve-
lehrad–Modrá, 18 km, M. Sahaj, odj. 7.36 h.

�24. 4. • Námû‰È n. H.–Terezské údolí– Ná-
mû‰È n. H., 12 km, Î. Zapletalová, odj. 6.28 h.

�26. 4. • DP Krajem Pfierovského povstá-
ní – trasy 5, 15, 25, 35, 50, odch. v 8 hodin,
sraz na námûstí TGM

�30. 4. • Mikulov–Pálava–Popice, 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.36 hod.

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

�1. 4. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivo-
var, promítání – Kavkaz

�19. 4. • Vítkovská 50, DP – trasy dle propo-
zic pofiadatele, V. Koutn˘, vlak 6.05 hod. pû‰í

�20. 4. • Jarní setkání s VHT na skalách
u ¤íkonína, absolvování Minima VHT, J. Bal-
cárek ml., vlak 5.39 hod. 

�26. 4. • Krajem Pfierovského povstání.

Pozvánka
na dálkov˘ pochod a cyklojízdu

P¤EROVSK¯ VANDR 
KRAJEM P¤EROVSKÉHO 

POVSTÁNÍ
v sobotu 26. dubna 

Prezentace a start: 
od 7 do 9.30 hodin 
v restauraci Strojafi, 

Velká DláÏka 2 (od Beãvy).
Startovné: Dûti, dÛchodci 

a zdravotnû postiÏení zdarma, 
trasy 5 a 12 km 10 Kã, ostatní trasy 20 Kã.

Upozornûní: Akce se koná za kaÏdého poãasí. 
Kontakt Milan Bezdûk, tel. 774 931 725
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Startuje jarní část ligy
národní házené

V polovině dubna odstartuje jarní
část 1. ligy národní házené. Ta má před
sebou jen 10 kol. Pro nejúspěšnější tým
historie tohoto ryze českého sportu,
nazývaného někdy sportem naší vesni-
ce, SK Žeravice, bude mít možná hod-
ně dramatický průběh.

Tým třináctinásobného mistra je po
podzimu až na 10. místě. Od poslední
příčky ho pak dělí jen 2 body. Pro celek,
který působí v lize bez přerušení 35 se-
zon, je to jedno z nejhorších umístění.
A to podobnou bilanci, jako má náš klub,
nemá vůbec nikdo. V počtu odehraných
sezon mezi elitou se nám může rovnat
ještě celek Nýřan, ale počtu titulů, dru-
hých a třetích míst se už nikdo ani tro-
šku nepřibližuje. V Žeravicích mají cel-
kem 22 medailových umístění. Poslední
titul ale je z ročníku 2001/02. Úspěšným
zápisem klubu roku 2007 je účast útoč-
níka Lukáše Zvěřiny v posledním mezi-
zemském utkání Čechy – Morava. Podle
místních patriotů chybí současnému tý-
mu více bojovnosti za úspěch obce. Prá-
vě to bylo hlavní devízou generace skvě-
lých domácích borců nedávné minulos-

ti. Nejlepším střelcem historie mužstva
je Zdeněk Uvíra. Stanislav Sobotka na-
střílel v sezoně 177 gólů a Jiří Zubík 173.
V historických záznamech SK Žeravice je
plno mistrů sportu a mistrů národní há-
zené. Na tyto úspěchy by tým s nespor-
ně šikovnými házenkáři měl navázat. Na
jaře k tomu bude mít příležitost i v šesti
domácích zápasech.

Zlatý volant opět v Přerově 
V letošním roce máme opět možnost

poblahopřát přerovskému motoristic-
kému sportovci k zisku vysoce prestiž-
ního ocenění Zlatý volant. Držitelem
ceny se stal cartingový pilot italské stá-
je Maranello Tomáš Pivoda.

V anketě vyhlašované klubem moto-
ristických novinářů a agenturou Sport-
Press vyhrál svou kategorii s velkou pře-

vahou před Grómanem a Hájkem. Cenu
31. ročníku ankety převzal 15. února
v kongresovém sálu pražského hotelu
Hilton. Po Karlu Havlovi, který má ve své
přebohaté sbírce trofejí Zlaté volanty
hned čtyři, je to další výrazný zápis pře-
rovského motoristického sportovce. To-
máš Pivoda je mladým jezdcem a tak to
pro něj nemusí být ocenění zdaleka po-
slední. Na zlatém motoristickém večeru
jsme měli i další želízko v ohni. Byl to
úřadující mistr Evropy v autokrosu La-
dislav Hanák. Ten si v kategorii autok-
ros-rallyekro nakonec odnesl místo tře-
tí. Zlatý volant obhájil Petr Bartoš.

Amatérské kuželky 
Přerov je městem, kde se velmi daří

kuželkářskému sportu. Do historie se
přerovské kuželky zapsaly ještě za éry
Vlasty Šindlerové a Lokomotivy Přerov ti-
tuly mistryň země ženských družstev.
Medaile pokračovaly i po ukončení kari-
éry této bývalé mistryně světa. Po vý-
stavbě šestidráhové kuželny Spartaku (ta
byla jako druhá v bývalém Českosloven-
sku) se naše město prosadilo i jako pořa-
datel evropských šampionátů či pohárů.

Zmodernizovaná přerovská kuželna
patří nyní k nejkvalitnějším zařízením

tohoto druhu v zemi. Není však vyhra-
zena jen ligovým soutěžím, ale je využí-
vána i širokou veřejností. Dlouhá léta se
zde též hraje liga amatérských družstev
a její historie se začala psát před více než
čtvrt stoletím. V této sezoně ligu hraje
celkem 13 družstev a v základní části na-
stoupilo více než 120 hráčů. Přerovská li-
ga má velice dobrou kvalitu. Suverén po-
sledních let – tým ČD uzel dokázal svou
výbornou hrou zvítězit, a to vícekrát,
i v obdobné soutěži pořádané v Olo-
mouci. Vloni uspořádal Český svaz ku-
želek první ročník mistrovství republiky
družstev neregistrovaných a ČD uzel
bral medaili.

Družstvo železničářů, které vede orga-
nizátor ligy František Hnilica, se ale v le-
tošní sezoně potýkalo se zraněními a ab-
sencemi, což je stálo výhru v základní

části ligy. Tu si zajistilo družstvo Resta
Dakon Lověšice. Uzel obsadil místo dru-
hé. Do první šestky se ještě vešly Tech-
nické služby, Precheza, Bytové družstvo
a Nemocnice. První dvě družstva měla
po dvanácti zápasech naprosto stejný

průměr poražených kuželek na utkání.
Padly i třístovky, což je ceněný výkon
i u prvoligových kuželkářů. O ty se po-
starali Dvořák ( SEZAKO) a Kryl (SPDO).
Podle nejlepších průměrů byli na čele
pořadí Šístek (Uzel), Dvořák a Rybka
(TS). Uzel byl autorem nejlepšího náho-
zu družstva. Výkon 1631 kolků je téměř
272 na hráče a to je skvělý výsledek. Po
skončení základní části se hraje nad-
stavba ve dvou výkonnostních skupi-
nách. Celkového vítěze, který bude Pře-
rov reprezentovat na MR, budeme znát
v závěru měsíce dubna. 

S jarem nastává fotbalová
sezona

V závěru března se v regionu rozběh-
ly jarní fotbalové soutěže. Letos bude
tato část o poznání delší. 

Budou se dohrávat i dvě odložená ko-
la z podzimu. Svaz vloni velmi moudře
rozhodl o zrušení závěru první poloviny
soutěží vzhledem ke špatnému počasí.
Kluby, které mnohdy zápasí s rozpočtem
na údržbu hřišť, toto rozhodnutí jistě
přivítaly.

Fotbalisté se přes zimu připravovali jak
v halách, tak využili umělý trávník stadi-
onu Na Dlážce. Zde uspořádal 1. FC

i tradiční zimní turnaj. Organizátorům
se sice nepřihlásilo mnoho týmů, ale pří-
prava svůj účel splnila. Výhrady je mož-
no mít hlavně k minimálním rozměrům
plochy. Přechod na standardní rozměry
udělal některým celkům drobné problé-

my. Vítězství si z turnaje nakonec trochu
překvapivě odnesl dorost 1. FC, který jen
jedenkrát odešel poražen. Porazil jak své
muže, tak tým Kozlovic, tedy účastníky
krajského přeboru. Výsledky ale nelze
přeceňovat. Řada mužstev zkoušela no-
vé tváře a až v závěru se sestavy více sta-
bilizovaly. 

Příznivci fotbalu si budou na jaře moci
vybírat z celé řady soutěží. V dosahu
místních fandů jsou hned tři mužstva pů-
sobící v KP. Jsou to 1. FC Přerov, Kozlovi-
ce a také Želatovice. Bude jistě zajímavé
sledovat třeba derby těchto klubů. Dorost
1. FC Přerov pak je po podzimu ve hře
o návrat do MSDL, kde působil léta. Di-
vizi má velice dobře rozehranou a utkání
s největšími konkurenty má na svém
trávníku. Stále se lepší i ženy 1. FC. Ty
přes zimu sbíraly úspěchy hlavně na ha-
lových turnajích. Na jaře by měly potvr-
dit své ambice na přední část tabulky
v MSLŽ. Na fotbal jde zajít i do místní
části Přerova-Újezdce. Tým okresního
přeboru odehrál zimní turnaj na umělé
trávě a ukázal, že bude tvrdým soupeřem.
Fotbalové jaro jistě nabídne bezpočet
příležitostí zajít na zajímavý fotbal. Ne-
zbývá než si z této bohaté nabídky vybrat.

Opora vítězného týmu kuželkářů ČD uzel Antonín Příhoda foto Jaroslav Blaťák

Stranu připravil Jaroslav Blaťák

■ Sport

Držitel Zlatého volantu v kategorii motokár Tomáš Pivoda foto Jaroslav Blaťák

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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inzerce

Zejména studenti prvních ročníků, kte-
ří ještě nejsou pod vlivem žádného ste-
reotypu, který s sebou nutně po čase při-
náší jakákoliv sada jazykových učebnic,
hodnotí nový typ kombinované jazyko-
vé výuky kladně. Oceňují možnost si pod
vedením učitele, ale se síťovým jazyko-
vým softwarem v počítačové učebně,
každý na svém počítači zvolit individu-
ální pracovní tempo studia, vracet se
k výsledkům své práce a kontrolovat svůj
pokrok ve studiu. Roční zkušenosti s pro-
jektem ukazují, že nejefektivnější je
s tímto multimediálním typem výuky ci-
zím jazykům začínat s žáky již na počát-
ku jejich studia na střední škole nebo už
na škole základní. 

Při plánování 2. období projektu byly
zohledněny připomínky učitelů i žáků
z 1. období. Učitelé se na základě zkuše-

ností z 1. období shodli v tom, že kon-
cepce jazykové výuky a její náplně ve
čtvrtém ročníku je odlišná od cílů pro-
jektu, a bude tedy lépe nezapojovat do
projektu studenty 4. ročníků, jejichž
hlavním cizím jazykem je angličtina či
němčina. Příprava k maturitě, sama
o sobě dostatečně časově náročná, zahr-
nuje obchodní korespondenci a obecná
konverzační témata, ale neobsahuje od-
bornou terminologii práce ve firmě. V le-
tošním školním roce byli tedy místo stu-
dentů nejvyššího ročníku zařazeni do
projektu studenti všech 1. ročníků stu-
dující angličtinu a němčinu jako hlavní
jazyk, tedy žáci, kteří již určité jazykové
znalosti mají. Žáci 1. ročníků, kteří se set-
kávají s určitým cizím jazykem na střed-
ní škole poprvé, se ho ale zatím účastnit
nemohli, neboť cílem projektu je zdoko-

nalení obecného jazyka a jeho obohace-
ní o specifickou slovní zásobu pomocí
interaktivních videí z prostředí firmy, ni-
koliv výuka základních jazykových struk-
tur. Druhé a třetí ročníky pokračují v pro-
jektu dle harmonogramu.

Konzultační hodiny, které jsou rovněž
součástí projektu, slouží zejména k pro-
hlubování znalostí jazykových struktur
z probíraných dialogů, ale i k jejich prově-

řování za pomoci testovacího programu
Edu-Base. Pokročilejší nebo naopak jazy-
kově méně zdatní studenti mají možnost
pracovat i s jinými jazykovými moduly. 

Po roce od zahájení projektu je možné
s jistotou konstatovat, že multimediální
typ výuky, který na většině našich škol
dosud chybí, je efektivním způsobem
zdokonalení cizojazyčných znalostí a ko-
munikativních schopností.

MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ PO ROCE
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Možnosti, které zejména mladým lidem nabízejí Evropská unie ne-
bo Schengenský prostor, kladou větší důraz i na moderní a efektiv-
ní způsoby výuky cizím jazykům. Zdá se, že studenti Obchodní aka-
demie a Jazykové školy v Přerově si to již začínají uvědomovat. 

XX
L

přivítejte jaro
s novými okny

jarn
í sl

evy
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Druhého plesu primátora města v Městském domě se zúčastnilo 8. března na čty-
ři stovky spokojených návštěvníků. Atraktivní program zahájil prvním tancem pri-
mátor města.

Jménem Sdružení Most k životu děkujeme účastníkům plesu primátora města
Přerova za zakoupení výrobků chráněné dílny ve výši 6.405 korun. Tuto částku pou-
žijeme na materiál pro výrobu v chráněné dílně.

Mgr. Dagmar Plšková, sdružení Most k životu

Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka v Přerově uspořádala 11. března ve
velkém sále Městského domu již tradiční koncert souborů a orchestrů. 

Návštěvníci zcela zaplněného velkého sálu Městského domu odměnili nadšeným
aplausem všechny účinkující. Ocenění diváků sklidili členové dětského pěveckého sbo-
ru Primavera a především vynikající Dětský sbor Cantabile. Téměř bezchybný výkon
podali členové Dechového orchestru Haná. Překvapil svou úrovní i Taneční orchestr.

inzerce

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

Újezdec 
u Přerova

cena dohodou
zastavěná plocha

88,5 m2

podlahová plocha

117,5 m2

pronájem od

7/2008

Ł

Informace:
KTJ Holding s.r.o.
Irena Tyksová – 736 614 499
e-mail: irena.tyksova@volny.cz, ktj@ktj.cz

Poděkování patří všem, kteří přispěli sponzorským darem na organizaci plesu primátora

Ples primátora města Koncert souborů a orchestrů

HLAVNÍ PARTNER:PARTNER:SPOLUPRÁCE: SPOLUPRÁCE:PARTNER:

ALKA
úklidové práce

GENOSERVIS

Ohlédnutí

foto Jan Čep

foto Bohumil Kratochvíl
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Od Hanáků k indiánům Hopi 

V Přerově působil na počátku 20. sto-
letí jako učitel na místní hospodářské
škole člověk, který se výrazně zapsal do
české i evropské etnografie. 

Znám je však v podstatě jen hrstce et-
nografů, kteří si váží jeho průkopnictví
na poli mečových a zbrojných tanců
a jeho moderního badatelského přístu-
pu. Při svých výzkumech totiž využíval
novinky moderní techniky, jejichž vý-
stupy se nám částečně dochovaly až do
dnešních dnů. Jedná se o Františka Po-
spíšila, rodáka ze Skaštic u Kroměříže,
který se od své původní profese, tedy

učitelství, záhy odpoutal a plně se vě-
noval etnografii. Ta jej zavedla nejen
do mnoha evropských zemí, ale také až
do USA. 

Právě této postavě je věnována výsta-
va František Pospíšil (1885–1958) – Od
Hanáků k indiánům Hopi, která se

uskuteční od 3. dubna do 8. června
v Historickém sále přerovského zámku. 

Návštěvníci si na ní budou moci pro-
hlédnout nejen řadu fotografií a archivá-
lií, vážících se k životu a dílu F. Pospíšila,
ale také ukázku jeho literární tvorby
a malou část předmětů, které nashro-
máždil během svých badatelských cest.
Perlou mezi nimi jsou keramické a dře-
věné výrobky, které Muzeu Komenského
zapůjčilo Náprstkovo muzeum v Praze.
Jedná se o předměty dovezené Pospíši-
lem z cest k severoamerickým indiánům,
především tzv. Pueblanům, žijícím na ji-
hozápadě USA. Jméno nejznámějšího in-
diánského národa z této oblasti, Hopiů,

se objevuje zcela záměrně v názvu výsta-
vy, na které nebude chybět ani technika,
se kterou Pospíšil mohl pracovat. 

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek
3. dubna v 17 hodin v prostorách pře-
rovského zámku. Luboš Maloň, 

Muzeum Komenského v Přerově

Přírodozpyt, to jest fysika
a chemie

Od 10. dubna si v Muzeu Komenského
v Přerově můžete prohlédnout výstavu
Přírodozpyt, to jest fysika a chemie. 

Dozvíte se například, co to vlastně slo-
vo „přírodozpyt“ znamená, jaké učební
pomůcky se k jeho výuce na konci 19.
a začátku 20. století používaly, na kte-
rých školách se přírodozpyt vyučoval
a také proč už se dnes neučí. Pro zvída-
vější návštěvníky je připraveno i několik
jednoduchých přírodozpytných pokusů
přesně podle návodů z dobových škol-
ních učebnic.

„Kulturní život národů jest podmíněn
rozkvětem přírodozpytu,“ napsal c. k.
profesor učitelského ústavu v Plzni a me-
todik přírodozpytu Rudolf Sokol v roce
1907. Chtěl tím vyzdvihnout důležitost
vědy a techniky pro rozvoj společnosti
a zároveň zdůraznit nutnost seznamovat
žáky s vědeckými poznatky. Základem
přírodozpytného vyučování ve školách
byla fyzika (silozpyt), menší část tvořila
chemie (lučba). Důležitou součástí výu-
ky byla tzv. technologie, která žákům vy-
světlovala postup výroby základních su-
rovin, potravin a běžných výrobků, např.
výrobu cukru, mouky, piva, železa, por-
celánu, skla, usní atd. Marta Konířová

František Pospíšil (vlevo) s indiánským náčelníkem White Horse Eagle of the Osages

O. Vilímková usiluje o podporu talentovaných indiánských dětí v horských oblastech Peru

Výstavy v Muzeu Komenského

Pracovníci Městské knihovny připra-
vili besedu se zakladatelkou nadačního
fondu Inka (www.peru.cz/inka/) Olgou
Vilímkovou, dobrovolnou učitelkou na
peruánské státní základní škole v obci
Pucamarca, distrito Chinchero.

Je autorkou knih Učitelka v Peru a Pe-
ru – děti Inků, ve kterých sepsala své po-
znatky o životě indiánů.

Záměrem nadačního fondu INKA,
v němž je Olga Vilímková předsedkyní
správní rady, je podpora talentovaných
indiánských dětí v horských oblastech
Peru při vzdělání, pomoc ve vzděláva-
cích aktivitách, které přispívají k rozvoji
chudého peruánského venkova a pod-
pora zachování indiánských tradic, kul-
tury a náboženství.

Beseda se koná 28. dubna v 18 hodin
v Klubu Teplo na Horním náměstí. red.

Beseda o životě indiánů v Peru

■ Pozvánky

Flora Olomouc
24. – 27. 4. Jarní Flora Olomouc 2008

Velkou barevnou připomínkou vý-
znamného jubilea – půlstoletí českých
květinových výstav – bude první z letoš-
ních zelených akcí olomouckého výsta-
viště – jarní etapa mezinárodní zahrad-
nické výstavy a veletrhu.

Nebojte se
strašidel

Turistický oddíl mládeže Lišáci zve
všechny, kteří si rádi hrají, na noční Stra-
šidlácký rej. Převlek za strašidla, bludič-
ky a duchy vítán. Vezměte si nějaké svě-
télko a přijďte v pátek 11. dubna v 19.30
hodin na Horní náměstí v Přerově ke
společnému strašení. Jako diváky zveme
ty, kteří se bojí proměnit ve strašidla, ale
budou mít dost odvahy se přijít na ně po-
dívat. Informace na tel. 581 332 038.

Přednáška 
Cévní mozkové příhody

Výbor základní organizace Svaz posti-
žených civilizačními chorobami zve na
přednášku MUDr. A. Bartkové z neuro-
logické kliniky FN Olomouc. Koná se
3. dubna v 15 hodin v klubu OV KSČM
v ulici Palackého u zastávky MHD.

Předmaturitní
koncert

Hany Střelcové, studentky IV. roční-
ku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
z violoncellové třídy Mgr. Jiřího Hanous-
ka a Moniky Vavříkové, studentky IV.
ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanov-
ského v Kroměříži z klavírní třídy MgA.
Ondřeje Hubáčka, který se koná v pátek
4. dubna v 17 hodin v Mervartově síni
přerovského zámku. Zazní skladby J. S.
Bacha, S. Rachmaninova, E. Griega,
F. Liszta, B. Martinů a C. Debussyho.

Společná věc
Koncert se koná 15. dubna v 18.30 ho-

din v Městském domě. Tomáš Pfeiffer
rozezní Vodnářský zvon. Posluchači se
mohou zaposlouchat do alikvotních to-
nů, které nejen rezonují s naší duchovní
podstatou, ale léčí i naše tělo. Zajíma-
vostí je i to, že součástí hudebního ná-
stroje je vodní hladina, která během hry
vytváří rezonanční obrazce.



■ Městský dům
�2. 4. v 19.30 hodin • Pavel Novák se sku-

pinou FAMILY, koncert pfierovského zpûváka,
muzikanta, skladatele a spisovatele

�9. 4. v 19.30 hodin • Mystery of the dan-
ce, irská taneãní show, velkolepû pÛsobivá svû-
telná a dokonale strhující taneãní show v rytmu
irského stepu ve vystoupení vynikajícího slo-
venského taneãního souboru Merlin

�10. 4. v 16 hodin • Matefiinky v pohybu –
Schola servis Pfierov, pfiehlídka pohybov˘ch ak-
tivit dûtí z matefisk˘ch ‰kol pfierovského regionu.

�11. 4. v 19.30 hodin • Zdrav˘ nemocn˘,
divadelní komedie (DS Brodek u Pfierova), pre-
miérovû se pfiedstaví ochotníci divadelní spo-
leãnosti J. K. Tyla z Brodku u Pfierova.

�12. 4. ve 20.30 hodin • III. korunov˘ ples
MD, tradiãní závûr plesové sezony. Vstupné 1
Kã, menu ze 3 jídel za 149 Kã. Hudební dopro-
vod: Pavel Novák se skupinou Family 

�13. a 27. 4. ve 13.45 • Nedûlní párty pfii
dechovce se Záhorskou kapelou

�15. 4. v 18.30 hodin • Vodnáfisk˘ zvon
aneb Spoleãná vûc, koncert. Tomá‰ Pfeiffer
rozezní vodnáfisk˘ zvon a posluchaãi se zapo-
slouchají do alikvótních tónÛ, které rezonují
s na‰í duchovní podstatou, a léãí i na‰e tûlo. 

�17. 4. v 19.30 hodin • Televarieté v ope-
retû, procházka operetními melodiemi. Sólisté
operety Morav.slezského ND divadla z Ostravy
a Slezského divadla z Opavy.

�21. 4. v 19.30 hodin • Po plastice pípl –
Zdenûk Izer a Petr Freund, nov˘ zábavn˘ pofiad
oblíben˘ch baviãÛ znám˘ch pfiedev‰ím z tele-
vizní obrazovky

�22. 4. v 8.30 hodin • Kocour v botách, li-
dová pohádka divadelního souboru Mladá scé-
na, pohádka pro dûti z M· a I.stupnû Z·

�24. 4. v 19.30 hodin • Lipa spieva Lasi-
cu, koncertní vystoupení v˘razné slovenské
osobnosti jazzové scény za doprovodu vlastní
skupiny Peter Lipa Band. 

�30. 4. v 19.30 hodin • Záhadná Irma, fran-
couzská komedie, hrají Jana Paulová,Pavel Ze-
dníãek a Jifií Kohout ve veselém hororu pro ce-
lou rodinu

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

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

Úterý 14–20 ženy 14–20 7–15

Středa 13–21 muži 13–20 13–21

Čtvrtek 15–20 ženy 15–20 7–15

Pátek 14–21 muži 14–21 7–15

Sobota 13–18 jen v párech zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: masáže, protiproud, perlička a skotský střik – z provozních důvodů uzavřeno

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

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • DUBEN 2008

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky: žádné

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

VÝJIMKY – plavecký areál
5. 4. dětský a 50m bazén 10–12, 13.30–19
12. 4. částečný pronájem 12.30–14.30
19. 4. dětský a 50m bazén 10–12, 13.30–19
20. 4. dětský a 50 m bazén 14–18

koupání imobilních občanů zavřeno
26. 4. 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

�11. 4. 15–18 hodin • Malování na hed-
vábí v DDM  ATLAS, pfiihlá‰ky pfiedem

�18. 4. 9–17 hodin • Den zemû, akce pro
‰koly a vefiejnost v BIOSu

�18. 4. • VernisáÏ v˘stavy fotoprací v BIOSu
�18. a 25. 4. • SoutûÏ mlad˘ch cyklistÛ,

akce pro základní ‰koly v DDM ATLAS

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

■ 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 4. 5. • Dana Hlobilová
�do 27. 4. • Kouzlo kupeckého krámku 
�do 6. 4. • Kouzelné dûtství
�10. 4.–25. 5. • Pfiírodozpyt tj. fysika
a chemie

�3. 4.–8. 6. • Od HanákÛ k IndiánÛm kme-
ne Hopi

Korvínský dům
�9. 4 • Od Louvre k Vídni (1800–1860).

Pfiedná‰í Mgr. K. Glacová.
�16. 4. • Klid pfied boufií (období stagnace

mûsta Pfierova v 18. století). Pfiedná‰í Mgr. M.
Chumchal.

�30. 4. • Od ústavy k mobilizaci
(1860–1914). Pfiedná‰í Mgr. L. MaloÀ.

�22. 4. • Nákup má zelenou – vefiejná bese-
da o tom, jak nakupovat a nezatûÏovat Ïivotní
prostfiedí, akce je souãástí projektu Pfiírodû OK.

Muzejní úterky v 17 hodin
�1. 4. • Ohlédnutí za archeologem Jifiím
Kohoutkem a jeho v˘zkumy na Moravû.
Pfiedná‰í Mgr. Zdenûk Schenk.

8. 4. •  MÛj Ïivot s Komensk˘m. Pfiedná‰í
PhDr. Franti‰ek H˘bl.
15. 4. • Pfiírodozpyt. Pfiedná‰í Marta Konífiová
22. 4. • Nákup na zelenou. Pfiedná‰í Jifiina
Popelková.
29. 4. • Setkání s osobností – Ivo Kolafiík

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky •
Ptaãí lípa

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

�do 30. 9. • Oologie aneb Z ãeho se vy-
klubu – v˘stava ptaãích vajec

�18.4. • Den Zemû – Ukliìme svût Informa-
ce ORNIS 581 219 910 nebo BIOS 581 735 009.

�18. 4. • Noc slavíkÛ – vycházka do potemnû-
lé NPR Îebraãka s poslechem hlasÛ pfiírody, ces-
tou zpût podél Beãvy snad usly‰íme i slavíka. Sraz
v 19.30 hodin pfied ORNIS, návrat do 22 hodin. 

�26. 4. • Ptáci Tovaãovsk˘ch rybníkÛ – or-
nit. exkurze, sraz v 7.30 hod. u sádek v Tovaãovû. 

�27. 4. • Ptáci Záhlinick˘ch rybníkÛ – or-
nitologická exkurze, sraz v 9 hod. pfied hostin-
cem U ãápa v Záhlinicích. 

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

Hrad Helfštýn
do 30. 4. dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 20. 4. • Velikonoãní v˘stava kraslic
v Galerii na 2. nádvofií.

�do 30. 10. • Expozice historické mincovny.

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

jindy po pfiedchozí domluvû na tel. 581 211 739

■ Akademie III. věku
�16. 4. v 15 hodin • Sociální péãe u ne-
mocn˘ch a seniorÛ. Pfiedná‰í PhDr. Marta
Vani‰ová. Nová zasedací místnost v budovû ku-
chynû pfierovské nemocnice.

■ Hrad Sovinec
�19. a 20. 4. 9–18 hodin • Ka‰párek na
skalním hradû – Loutkáfiská a divadelní
pouÈ. Pohádky, povûsti, loutkové hrané diva-
dlo, ‰ermífii, tûÏkoodûnci, historická hudba a kej-
klífi. SoutûÏe pro dûti, stfielnice z lukÛ a raÏba
mincí. Historická trÏnice s ukázkou fiemesel.

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�7. 4. • Îe by za to mohla ‰títná Ïláza?
Pfiedná‰í Olga Îupková (zdravotní sestra).

�14. 4. • Vybrané právní problémy (dûdû-
ní, darování). Pfiedná‰í Mgr. Martin L˘sek

�21. 4. • Îivot na venkovû v prÛbûhu sta-
letí, II. ãást. Pfiedná‰í Mgr. Lubor MaloÀ.

�28. 4. • Architektura Belgie. Pfiedná‰í Ing.
Helena Patoãková.

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�3. 4. • Decoupage triãko (triãko si pfiineste
s sebou)

�10. 4. • Malované kachle
�17. 4. • Malování na hedvábí (hedvábn˘

kapesníãek si pfiineste s sebou)
�24. 4. • Jarní pfiáníãka

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
�9. 4. v 17 hodin • Petr Pavlaãík – Bajkal

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

■ KPVU
�25.–27. 4. Zájezd do Prahy.

Upozornění 

pro rodiče dětí 
s astmatem, ekzémem

a psoriázou
Český červený kříž – oblastní spolek

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

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



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. dubna 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

14.–25. 4. • Ota Janeček
Studoval ČVUT v Praze profe-
suru kreslení a deskriptivy
u prof. O. Blažíčka a C. Boudy
a UMPRUM v Praze u prof. J.
Nováka. Vynikající malíř, grafik
a ilustrátor, jehož dílo se stalo
samozřejmou součástí české
výtvarné kultury našeho věku.
Nejznámější jsou jeho motivy
slunce jako symbolu vitality
i mistrně zvládnuté zobrazení
ženy a dívky grafickou techni-
kou barevná suchá jehla.

Za svůj život vytvořil stovky obrazů a grafik, získal řadu ocenění a při svých výsta-
vách doma i v zahraničí měl velké úspěchy (zvláště v Japonsku). Jeho dílo je za-
stoupeno v Národní galerii v Praze, National Museum of Wales a mnoha dalších vý-
znamných sbírkách.
Exkluzivní výstava grafiky tohoto autora bude doplněna několika oleji. Zastoupe-
ny tu budou všechny jeho grafické techniky – suchá jehla, lept, linoryt, litografie -
ve více než 50 grafických listech. K dispozici budou také knihy veršů bohatě ilus-
trované tímto skvělým umělcem.

V dubnu zde bude vystavovat výtvarnice Vlasta Tvrdá, která žije a tvoří ve Vrchla-
bí. Ve své tvorbě se zabývá malováním květin, občas i krajinomalbou. Používá pře-
vážně techniky malba olejem, temperou a akvarelem. Pravidelně se zúčastňuje spo-
lečných výstav a mezinárodních sympózií. Vystavovala již v Japonsku, Spolkové re-
publice Německo a pravidelně vystavuje v galeriích České republiky.

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

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

17. 4.–9. 5. 
• Jaroslava Fišerová
Absolvovala na SPŠ textilní vý-
tvarný obor, dva roky pracova-
la na designatuře a posléze
v Art-protisu ve Vlněně v Brně.
Věnuje se olejomalbě, z dalších
technik používá ještě olejový
pastel na výpravy divadelních
a televizních inscenací. Spolu-
pracuje s nakladatelstvím MF,
dělá ilustrace k pohádkám, pís-
ničkám a básničkám ve Sluníčku.
V letech 1991–2000 spolupra-
covala s vydavatelstvím KIRA-
kresby tuší. Od r. 2001 se podí-
lela na projektu MFF pro děti ve
Zlíně – Malované klapky.
Výstava bude zahájena verni-
sáží ve čtvrtek 17. dubna
v 17.30 hodin.

Ota Janeček: Zuzana a stařec, barevná suchá jehla

Dubnový měsíc nabídne v Do-
mečku návštěvníkům soubornou
kolekci textilních výrobků Jany
Kubínové – zajímavé jarní vtipné
polštářky, malované ubrusy, ba-
ťůžky, prostírání a hračky. Ve dru-
hé polovině měsíce se můžeme
těšit z první kolekce oděvů této
originální výtvarnice. 
Malovaná trička zde ovšem na-
jdete i z jiných textilních dílen, na-

příklad z Havířova a ze Slavonic. Návštěvníky zaujme i batika Dagmar Mráčkové.
Nové dřevěné hračky českých výrobců představí firma Acrona.

Jaroslava Fišerová v atelieru

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1. a 2. 4.v 17 hod. • NEJKRÁSNùJ·Í
HÁDANKA (âR, klasická hraná pohádka, premi-
éra). ReÏie: Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Jan Dolansk˘,
Veronika Kubafiová, Ladislav Potmû‰il, TaÈjána
Medvecká.
�1. 4. ve 20 hod. • 10 000 P¤. N. L. (USA,
dobrodruÏn˘/historick˘, titulky, premiéra). ReÏie:
Roland Emmerich. Hrají: Steven Strait, Camilla
Belle, Cliff Curtis, Timothy Barlow.

�3.–9. 4. v 17.30 hod., 7. a 8. 4. ve 20
hod. • VENKOVSK¯ UâITEL (âR, drama, pre-
miéra). ReÏie: Bohdan Sláma. Hrají: Pavel Li‰ka,
Zuzana BydÏovská, Ladislav ·ediv˘, Marek Da-
niel, Zuzana Kronerová, 
�3.–6. 4. ve 20 hod. • SWEENEY TODD:
ëÁBELSK¯ HOLIâ Z FLEET STREET (dra-
ma/muzikál, titulky, premiéra). ReÏie: Tim Burton.
Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman, Timothy Spall.

�10.–16. 4. v 17.30 hod. a 10.–13. 4. ve
20 hod. • BOBULE (âR, letní komedie, premi-
éra). ReÏie: Tomá‰ Bafiina. Hrají: Kry‰tof Hádek,
Luká‰ Langmajer, Václav Postráneck˘, Tomá‰
Matonoha, Lucie Bene‰ová.
�14. a 15. 4. ve 20 hod. • OKO (USA, thril-
ler/horor/drama, titulky, premiéra). ReÏie: David
Moreau, Xavier Palud. Hrají: Jessica Alba, Ales-
sandro Nivola, Parker Posey.
�17.–19. 4. v 17 hod., 21.–23. 4. v 17
hod. • KRONIKA RODU SPIDERWICKÒ (USA,
fantasy/rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Mark Waters. Hrají: Freddie Highmore, Satan Bo-
ler, Nick Nolte, David Strathairn.
�17.–22. 4. ve 20 hod. a 20. 4. v 17.30 hod.
• JUMPER (USA, dobrodruÏn˘, titulky, premiéra).
ReÏie: Doug Liman. Hrají: Hayden Christensen, Ja-
mie Bell, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson.
�24.–27. 4. v 17.30 hod. • OBâAN HAVEL
(âR, dokument). ReÏie: Pavel Kouteck˘, Miroslav
Janek.
�24.–27. 4. ve 20 hod. • RAMBO: DO PEK-
LA A ZPùT (USA, akãní/drama/thriller, titulky,
premiéra). ReÏie: Sylvester Stallone. Hrají: Syl-
vester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden,
Graham McTavish.
�28.–30. 4. v 17.30 hod. • NEÎ SI PRO NÁS
P¤IJDE (USA, komedie, titulky, premiéra). Re-
Ïie: Rob Reiner. Hrají: Jack Nicholson, Morgan
Freeman, Sean Hayes , Rob Morrow.
�28. a 29.4. ve 20 hod. • ONCE (USA, hu-
dební melodram, titulky). ReÏie: John Carney.

Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hod-
nett, Darren Healy.

�2. 4. ve 20 hod • ÎELVY MOHOU LÉTAT
(Írán/Írák, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Bah-
man Ardalan. Hrají: Soran Ebrahim, Avaz Lafit,
Hiresh Feysal Rahman, Saddam Hossein Feysal.

�9. 4. ve 20 hod. • … A BUDE HÒ¤ (âR, dra-
ma, premiéra). ReÏie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel
Îídek, Filip KaÀkovsk˘, Tereza Hofová, Mirek
·kultéty.
�16. 4. ve 20 hod. • 4 MùSÍCE, 3 T¯DNY
A 2 DNY (Rumunsko, drama, titulky, premiéra).
ReÏie: Cristian Mungiu. Hrají: Anamaria Aninca,
Laura Vasiliu, Alexandru Potocean.
�23. 4. ve 20 hod. • LOVEC DRAKÒ (USA,
drama, titulky, premiéra). ReÏie: Marc Foerster.
Hrají: Khalid Abdalla, Shaun Toub, Atossa Leoni.

�30. 4. v 18 hod. • OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE (âR, hofiká komedie). ReÏie: Ji-
fií Menzel. Hrají: Oldfiich Kaiser, Ivan Barev, Julia
Jentsch, Martin Huba, Jifií Lábus, Josef Abrhám.

�6. 4. v 15.30 hod. • PAN VâELKA (USA,
animovaná rodinná komedie, ãesk˘ dabing). Re-
Ïie: Steve Hickner, Simon J. Smith. âesk˘ da-
bing: Petr Rychl˘ (Barry), Hana ·evãíková (Va-
nessa), Michal Dlouh˘ (Adam) Jifií Hromada
(Montgomery).
�13. 4. v 15.30 hod. • ALVIN A CHIPMUN-
KOVÉ (USA, animovaná, rodinná komedie, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Tim Hill 
�20. 4. v 15.30 hod. • KRONIKA RODU SPI-
DERWICKÒ (USA, fantasy/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing, premiéra). ReÏie: Mark Waters. Hrají: Fred-
die Highmore, Satan Boler, Nick Nolte, David
Strathairn.
�27. 4. v 15 hod. • ASTERIX A OLYMPIJ-
SKÉ HRY (·panûlsko/Nûm./Francie, dobrodruÏ-
ná fantasy komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: Frédé-
ric Forostier, Thomas Langmann. Hrají: Clovis
Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Franck
Dubosc, Stéphane Rousseau.

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


