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V rámci projektu se pfiedpokládá
úprava okolí stavby domu vãetnû v˘-
sadby zelenû a vybudování potfiebné-
ho poãtu parkovacích míst. Z hledis-
ka územního plánu sídelního útvaru
Pfierov jsou dotãené plochy urãené
pro bytovou v˘stavbu. Respektována
budou i hlediska architektury a ur-
banismu na poÏadvek mimo jiné ma-
ximálnû ãtyfi nadzemních podlaÏí.

Odbor rozvoje pfierovského magis-
trátu pfiipravil anketu, jejíÏ v˘sledky
budou vyuÏity pfii stanovení podmí-

nek v˘bûrového fiízení na prodej po-
zemku pro stavbu bytového domu
z vlastnictví mûsta do vlastnictví sou-
kromého investora. V˘sledky ankety
budou zároveÀ pfiedloÏeny zastupi-
telstvu mûsta jako podklad pro roz-
hodování o pfiípadném prodeji dotãe-
n˘ch pozemkÛ z vlastnictví mûsta.

Dotazník vãetnû plánku najdete na
stranû ãtyfii nebo si ho stáhnûte na
stránkách www.mu-prerov.cz, ve
sloÏce Aktuality a dûní ve mûstû. Vizualizace plánovaného bytového domu ve dvorním traktu mezi ulicemi Pod

Valy, Kozlovská a U Bečvy.Pokračování na straně 4 �

ANKETA

ROZHOVOR 
S VYZNAMENAN¯M

Letos o pár týdnů později, než bylo pravidlem v minulých letech, se sjedou do Přerova špičkoví jaz-
zoví hudebníci. Zejména závěrečný koncert, na kterém vystoupí hudební seskupení The Clayton-Ha-
milton Jazz Orchestra z USA, si nenechají ujít především pravidelní návštěvníci jazzového festivalu.
Dokladem toho, že nebudou zklamáni ani hudebním obsazením na vystoupeních předcházející dnů
festivalu, je následující program celého Jazzového festivalu Přerov 2007.

Přerov přivítá špičkové jazzmany

24.–27. 10. 2007

XXIV. âESKOSLOVENSK¯ JAZZOV¯ FESTIVAL

ST¤EDA

20.00
24.

âTVRTEK

20.00
25.

PÁTEK

20.00
26.
SOBOTA

20.00
27.

Pocta Josefu Kainarovi
Bohemia Big Band se sólisty Karlem âernochem, Josefem 
„BaÏíkem“ Pavelkou, Petrem Hanzlíkem a Radkem Zbofiilem

X-tet Vita Fialy

Emil Viklick˘ Trio, feat. M. Suchomel 
a L. Tama‰koviã: Tenorsax Battle CZ&SK

Richard Bona Group USA

âeskoslovensk˘ houslov˘ summit CZ&SK
Mark Murphy & Quartet USA&GB

Robert Balzar Trio, feat. Dan Bárta CZ
The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra USA

Slovem provází Ale‰ Benda
Po koncertech ·tûpán Markoviã & Friends CZ

Mûstsk˘ dÛm Pfierov

Nadaãní fond PJF Pfierov • Mûsto Pfierov • AB Studio Praha

Několik soukromých investorů oslovilo město se žádostí o odkup
části pozemku ve dvorním traktu mezi ulicemi Pod Valy, Kozlov-
ská a U Bečvy (za objektem Kabelové televize Přerov). Vzhledem
k obecnému nedostatku bytů, zvláště v centru města, zde chtějí
investoři zrealizovat nový bytový dům.

Bude stát u Bečvy nový bytový dům?
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„Jedno z fie‰ení vidím ve zfiízení
osadního v˘boru, kter˘ existuje uÏ
v nûkolika mûstech a osvûdãil se pfii fie-
‰ení aktuálních problémÛ v dan˘ch ko-
munitách. Ve v˘boru by mûli b˘t za-
stoupeni pfiedstavitelé vût‰inového
i men‰inového etnika a mûli by mít uÏ-
‰í kontakt se zastupiteli mûsta. Dobré
v˘sledky pfiineslo i pÛsobení samot-
n˘ch RomÛ jako domovníkÛ v problé-
mov˘ch ãástech mûsta,“ poznamenala
ministrynû. RovnûÏ zdÛraznila, Ïe bu-

de usilovat i o moÏnosti zmûn v legis-
lativû, pfiedev‰ím v oblasti práce na ãer-
no, která by se mûla stát trestn˘m ãi-
nem. Bude prosazovat i zmûny v systé-
mu pfiidûlování sociálních dávek, aby
se pfiede‰lo jejich zneuÏívání. 

Primátor mûsta Jifií Lajtoch pfii zá-
vûreãném shrnutí kladl dÛraz na za-
ji‰tûní pofiádku prostfiednictvím roz-
‰ífiení kamerového systému i v ulici
Kojetínské a Tovaãovské, rovnûÏ se
osvûdãilo posílení policejních hlídek,
které jsou díky reflexním bundám ví-

ce viditelné. „Jako nezbytn˘ krok ale
vidím v dÛslednûj‰ím postihu rodiãÛ
v pfiípadû neomluvené absence jejich
dûtí ve ‰kole, neomlouvat ji dodateã-
nû a projednávat ji v rámci pfiestup-
kového fiízení. Následnû je nutné dÛ-
slednû aplikovat dopady pfiestupko-
vého fiízení na poskytování sociál-
ních dávek,“ zdÛraznil primátor.
„RovnûÏ jsme vyzvali obãany, aby po-
dávali oznámení o trestné ãinnosti
dûtí i dospûl˘ch obãanÛ a neobávali

se svûdãit v rámci vy‰etfiování. Pfied-
stavujeme si uÏ‰í spolupráci mûsta se
státním zastupitelstvím. Klademe
dÛraz i na lep‰í komunikaci mezi Ro-
my a zástupci neziskov˘ch organiza-
cí âlovûk v tísni a Kappa,“ vyjmeno-
val dal‰í pfiipravovaná opatfiení, kte-
rá by mûla smûfiovat ke zklidnûní si-
tuace, primátor mûsta.

Ministrynû stejnû jako pfii pfied-
cházejících náv‰tûvách se podívala
v odpoledních hodinách i do ·kodo-
vy a Kojetínské ulice. Šaf

Ministryně Džamila Stehlíková
opět v Přerově
Snaha řešit problémy s místními Romy byla v září podnětem k dal-
ší návštěvě našeho města ministryně pro oblast lidských práv a ná-
rodnostních menšin Džamily Stehlíkové. Na několikahodinovém
jednání se společně se zástupci města, policie, neziskových orga-
nizací i romské komunity snažila najít konkrétní řešení, která by
bylo reálné uskutečnit v příštích měsících. Shodla se s primátorem
města i ředitelem Městské policie, že situace není až tak drama-
tická, jak mohlo vyplynout ze zpráv v médiích.

Ministryně nepodcenila problémy s romským etnikem (na snímku s primá-
torem Jiřím Lajtochem).

V listopadu roku 2006 schválila
vláda âeské republiky dokonãení
programu pfiesídlení krajanÛ z Ka-
zachstánu do vlasti sv˘ch ãesk˘ch
pfiedkÛ. Pracovníci odboru azylové
a migraãní politiky ministerstva vnit-
ra poté zaãali intenzivnû jednat s fia-
dou mûst a obcí, mezi nimiÏ byl
i Pfierov, o moÏnosti získání inte-
graãních bytÛ pro pfiesídlené kraja-
ny. Mûli pfied sebou nelehk˘ úkol, za-
jistit bydlení pro 152 kaza‰sk˘ch âe-
chÛ pfiedstavujících 45 rodin.

Pfierov‰tí radní schválili zapojení
mûsta Pfierova do programu pfiesíd-
lování a následné integrace krajanÛ
v kvûtnu roku 2007 a nabídli ubyto-
vání pro jednu rodinu. Mûsto Pfierov

se tak zafiadilo mezi obce âerná Ho-
ra, Havífiov, Jihlava, Kutná Hora, Pl-
zeÀ, Praha, StráÏ pod Ralskem a Zlín,
které se staly domovsk˘mi mûsty
druhé ze tfií skupin ãesk˘ch krajanÛ
z Kazachstánu. 

Letadlo s âechy z Aktjubinské ob-
lasti pfiistálo na ruzyÀském leti‰ti ve
stfiedu 12. záfií ve veãerních hodi-
nách. V‰ichni krajané byli po pfiíletu
dopraveni do ubytovacího zafiízení
ministerstva vnitra a bûhem následu-
jícího t˘dne se postupnû pfiestûhova-
li do sv˘ch nov˘ch mûst. Tfiíãlenná
rodina Rakhimova dorazila do Pfie-
rova ve ãtvrtek 20. záfií. Pfiejeme jí
hodnû ‰tûstí a radosti v novém do-
movû. Šárka Krákorová Pajůrková

Novými občany Přerova se stali
krajané z Kazachstánu

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
7. 10. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

14. 10. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920
21. 10. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
28. 10. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lékárna
U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v fiíjnu
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

SLAVNOSTNÍ
VZPOMÍNKOVÉ AKCE

2007
pondûlí 22. fiíjna
slavnostní zámecká síÀ

v 17 hodin

Velk˘ sál Mûstského domu
v 19.30 hodin

nedûle 28. fiíjna
námûstí T. G. Masaryka

v 10 hodin

nedûle 11. listopadu
nám. F. Rasche v 11 hodin,
následnû u pomníku padl˘ch

letcÛ na tfi. gen. Janou‰ka

sobota 17. listopadu
námûstí T. G. Masaryka

v 10 hodin

Pfiedání Ceny mûsta Pfierova 
v˘znamn˘m osobnostem

Kde domov mÛj
pûveck˘ koncert – Pavlína Seniã – soprán

Vzpomínkové shromáÏdûní 
u pamûtní desky 
T. G. Masaryka

Vzpomínka 
dne váleãn˘ch veteránÛ

Den boje za svobodu 
a demokracii, vzpomínkové
shromáÏdûní u pamûtní desky

V. ročník pěveckého koncertu

Kde domov můj
velký sál Městského domu

22. října v 19.30 hodin
účinkují: Pavlína Senič – soprán

hosté: Jan Ondráček – tenor, Martin Matoušek – baryton, 
sólisté Státní opery Praha

klavírní doprovod Lada Jirásková-Bartošová
Zazní díla světových a českých mistrů 

(W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, J. Puccini
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
radních 22. srpna
❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu

Ing. Ladislavu Petrovskému, Libo-
ru Ambruzovi, Jifiímu Veãerkovi
a Radimu Rytífii, stráÏníkÛm Mûst-
ské policie Pfierov, ktefií se dne 7. zá-
fií 2007 zúãastní Mezinárodní stfie-
lecké soutûÏe pod názvem „4.
roãník memoriálu Milana Straku“
uspofiádané pod zá‰titou Mestské
policie Pie‰Èany na strelnici „LAILA“
Sokolovce ve Slovenské republice.

❖ Schválili delegaci statutárního
mûsta Pfierova na slavnost k jubi-
leu obléhání pevnosti Kozle ve slo-
Ïení Ing. Jifií Lajtoch, Mgr. ·árka
Krákorová PajÛrková, Ing. Jifií Ba-
kalík. Zahraniãní pracovní cesta se
uskuteãní na základû oficiálního
pozvání ve dnech 21.–23. 9. 2007. 

❖ Schválili úãast delegace statutár-
ního mûsta Pfierova na pracovním
setkání v partnerském mûstû Ked-
zierzyn-Kozle v poãtu maximálnû
10 osob – pracovníkÛ Magistrátu
mûsta Pfierova, organizací zfiíze-
n˘ch mûstem, zástupcÛ zájmov˘ch
organizací, spolkÛ a obãanÛ statu-
tárního mûsta Pfierova. Zahraniã-
ní pracovní cesta se uskuteãní na
základû oficiálního pozvání staros-
ty Kedzierzyn-Kozle ve dnech
19.–23. 9. 2007. 

❖ Schválili úãast delegace statutár-
ního mûsta Pfierova na zahraniãní
pracovní cestû konané na základû
oficiálního pozvání starosty Ozim-
ku v poãtu maximálnû 10 osob –
pracovníkÛ Magistrátu mûsta Pfie-
rova, Mûstské policie a organizací
zfiízen˘ch mûstem, ve dnech
14.–16. 9. 2007. 

Krátce z jednání
zastupitelů 10. září
❖ Vzali na vûdomí informaci o hos-

podafiení statutárního mûsta Pfie-
rova za leden–ãervenec 2007. Cel-
kové pfiíjmy (vãetnû financování
a fondÛ) statutárního mûsta Pfiero-
va za leden–ãervenec jsou plnûny
na 53,2 %, tj. 619 315 264,73 Kã.
Celkové v˘daje (vãetnû financování
a fondÛ) statutárního mûsta Pfiero-
va za leden - ãervenec jsou ãerpány
na 45,5 %, tj. 529 921 097,81 Kã.

❖ Schválili poskytnutí dotace: 
– ve v˘‰i 150 000 Kã obãanskému

sdruÏení KAPPA-HELP,
– ve v˘‰i 24 500 Kã Folklornímu

souboru Haná Pfierov na úhradu
nákladÛ na dopravu na vystoupení
v rámci Bardejovského jarmoku
konaného ve dnech 24.–25. 8.
2007 v Bardejove,

– ve v˘‰i 10 000 Kã SdruÏení pfiátel
ZU· B. Kozánka, Pfierov na úhra-
du nákladÛ na dopravu na Mist-
rovství Evropy v polském Opole,
konané ve dnech 7.–9. 9. 2007,

– ve v˘‰i 10 000 Kã Moravské ha-
siãské jednotû – hasiãsk˘ sbor ZO
Pfierov na úhradu nákladÛ na do-
pravu na Mistrovství republiky, ko-
nané dne 8. 9. 2007 ve Skutãi
u Chrudimi,

– ve v˘‰i 5 000 Kã âeskému svazu
metané na úhradu nákladÛ na do-
pravu 4 pfierovsk˘ch druÏstev na
mezinárodní turnaj, konan˘ ve
dnech 10.–12. 8. 2007 v maìar-
ském Kecskemétu,

– ve v˘‰i 100 000 Kã Nadaãnímu
fondu Pfierov-Cuijk na úhradu ná-
kladÛ spojen˘ch s náv‰tûvou zá-
stupcÛ obãanÛ a spolkÛ partnerské-
ho mûsta Cuijk, která se uskuteãní
ve dnech 24.–27. 10. 2007,

– ve v˘‰i 15 000 Kã Astronomické-
mu klubu Pfierov na úhradu ná-
kladÛ na provoz zafiízení,

– ve v˘‰i 20 000 Kã ¤ímskokatolic-
ké farnosti Kokory na úhradu ná-
kladÛ na opravu vûÏních hodin
kostela sv. Petra a Pavla v místní
ãásti Tenãice,

– ve v˘‰i 3 600 Kã Obãanskému
sdruÏení Pûveck˘ sbor Cantabile
na úhradu nákladÛ spojen˘ch
s ubytováním náv‰tûvy z italského
mûsta Pisogne,

– ve v˘‰i 750 000 Kã Hockey clubu
MINOR 2000 Pfierov na sportov-
ní ãinnost v období leden aÏ bfie-
zen 2007,

– ve v˘‰i 135 000 Kã Sportovnímu
klubu Pfierov na vybavení ‰aten,
kabinetu trenérÛ a kanceláfie spor-
tovní haly v obãanské vybavenosti
nov˘m nábytkem,

– ve v˘‰i 100 000 Kã Sportovnímu
klubu Pfierov na rekonstrukci so-
ciálního zafiízení v ‰atnách kopané,

– schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace lékárnám v celko-
vé v˘‰i 50 000 Kã na ãásteãnou
úhradu pohotovostní lékárenské
sluÏby o nedûlích a o svátcích,

– schválili zámûr poskytnutí dotace
ve v˘‰i 35 000 Kã Stfiední prÛ-
myslové ‰kole, Pfierov, Havlíãko-
va 2 na modernizaci v˘uky CNC
techniky na ‰kole v roce 2007.

❖ Neschválili poskytnutí dotace:
– ve v˘‰i 24 000 Kã Sociálním sluÏ-

bám mûsta KromûfiíÏe na financo-
vání poskytovan˘ch sociálních slu-
Ïeb na obyvatele (pÛvodnû obãané
mûsta Pfierova), ktefií jsou nyní kli-
enty Sociálních sluÏeb mûsta Kro-
mûfiíÏe,

– ve v˘‰i 6 000 Kã Alexandru Sala-
chovovi, nezávislému kamerama-
nu na úhradu nákladÛ na dopravu
do Petrohradu v souvislostí s natá-

ãením dokumentárního filmu
z Mistrovství Evropy draãích lodí,

– ve v˘‰i 10 000 Kã Hudebnímu
sdruÏení CODEX na úhradu ná-
kladÛ na raut, kter˘ se bude konat
pfii pfiíleÏitosti kfitûní videoklipu
v Praze,

– ve v˘‰i 15 000 Kã Pavlu Poljan-
skému na úhradu nákladÛ na do-
pravu na plaveck˘ maratón, kter˘ se
bude konat na pfielomu mûsícÛ srp-
na a záfií na území Ruské federace. 

❖ Nepfiijali usnesení:
– ve vûci poskytnutí dotace subjek-

tu IMIT s.r.o. na ãásteãnou úhra-
du nákladÛ souvisejících s pofiádá-
ním vefiejn˘ch kulturních
vystoupení a pfiedstavení v Mûst-
ském domû ve 2. pololetí 2007
v ãástce 2 440 tis. Kã,

– ve vûci poskytnutí dotace subjek-
tu IMIT s.r.o. na ãásteãnou úhra-
du nákladÛ souvisejících s pofiádá-
ním vefiejn˘ch kulturních
vystoupení a pfiedstavení v Mûst-
ském domû ve 2. pololetí 2007
v ãástce 2 440 tis. Kã,

– ve vûci zámûru poskytnutí dotace
ve v˘‰i 200 000 Kã subjektu 1.
FC Pfierov o.s., na sportovní ãin-
nost v roce 2007,

– ve vûci poskytnutí dotace v ãástce
2 440 tis. Kã subjektu IMIT s.r.o.

na ãásteãnou úhradu nákladÛ sou-
visejících s pofiádáním vefiejn˘ch
kulturních vystoupení a pfiedsta-
vení v Mûstském domû ve 2. polo-
letí 2007,

– ve vûci vypracování projektové do-
kumentace na nov˘ Tyr‰Ûv most
podle návrhu ã. 9 od zpracovatele
Architektonická kanceláfi Alena
·rámková – Architekt, Na ·afránce
25, Praha, kter˘ se umístil na 2.
místû ve vefiejné architektonicko-
urbanistické a konstrukãnû-tech-
nické soutûÏi s vyzvan˘mi úãastní-
ky na zpracování návrhu Tyr‰ova
mostu pfies fieku Beãvu v Pfierovû
z roku 2004, s trval˘m jednosmûr-
n˘m provozem ve smûru z centra,
s moÏností vyuÏití mostu pro obou-
smûrnou automobilovou dopravu.

V dobû od 15. fiíjna do 30. listo-
padu 2007 se bude postupnû na
v‰ech pracovi‰tích a poboãkách
Mûstské knihovny v Pfierovû prová-
dût (z dÛvodu personálních zmûn ve
vedení pfiíspûvkové organizace) revi-
ze knihovního fondu. 

Vzhledem k tomu, Ïe pracovníci
knihovny nezvládnou revidovat vel-
mi rozsáhl˘ knihovní fond pfii bûÏ-
ném provozu, dojde k postupnému
uzavfiení jednotliv˘ch pracovi‰È kni-

hovny, a to tak, aby její uÏivatelé mû-
li vÏdy moÏnost vyuÏít sluÏeb ostat-
ních poboãek.

V knihovnách místních ãástí Pfiero-
va bude revize knihovního fondu pro-
vádûna prÛbûÏnû bûhem mûsíce listo-
padu 2007, a to bez omezení provozu.

Pracovníci knihovny udûlají v‰e pro
to, aby revize knihovního fondu probû-
hla rychle, bez komplikací a slibují, Ïe
v pfiípadû dfiívûj‰ího ukonãení prací,
hned následujícího dne provoz obnoví.

Termíny uzavfiení jednotliv˘ch pracovi‰È knihovny:
15. 10. – 19. 10. poboãka Pfiedmostí, Hranická 14
22. 10. – 26. 10. poboãka Velká DláÏka 44
29. 10. – 2. 11. poboãka Trávník 30
5. 11. – 9. 11. pÛjãovna pro dûti, Palackého 1

12. 11. – 24. 11. v‰echna pracovi‰tû v budovû na Îerotínovû námûstí 36
26. 11. – 30. 11. depozitní sklad knihovního fondu v Pfiedmostí, Hranická 14
Aktuální informace o provozu Mûstské knihovny v Pfierovû lze získat na

internetu (na adrese www.knihovnaprerov.cz ).

Knihovna přeruší svůj provoz

■ Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou
novorozenci pfiijati mezi obãany
mûsta zápisem do pamûtní knihy.
Pfiihlásit se mohou rodiãe, mající tr-
valé bydli‰tû v Pfierovû, ale jejich dí-
tû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe
dûtí narozen˘ch v Pfierovû získají do-

tazník na matrice pfii vyfiizování rod-
ného listu.
■ Obfiady zlat˘ch, diamantov˘ch
a platinov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií
oslaví 50, 60 nebo 70 let spoleãného
Ïivota. Nabídka platí i pro manÏele,
ktefií nebyli oddáni v Pfierovû. 

Komise pro občanské záležitosti nabízí:

BliÏ‰í informace: Kanceláfi primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452,
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobnû Magistrát mûsta Pfierova,
nám. T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 29. fiíjna
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu
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Rekonstrukce
kanalizace v ulici
Komenského
byla dokončena
s předstihem

Práce na rekonstrukci kanalizace
v Komenského ulici byly úspû‰nû
dokonãeny a doprava se s t˘denním
pfiedstihem vrátila do pÛvodního sta-
vu uÏ 22. záfií.

V poslední dobû komplikovala Ïi-
vot obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm Pfie-
rova dopravní omezení. Jednou z pfií-
ãin bylo ãásteãné uzavfiení Komen-
ského ulice z dÛvodu rekonstrukce
pátefiní kanalizaãní stoky, která pro-
chází stfiedem komunikace. Ta v‰ak
skonãila o t˘den dfiíve, neÏ bylo pÛ-
vodnû v plánu. 

Práce byly ztíÏeny tím, Ïe nebylo
moÏné zabránit pfiítoku spla‰kov˘ch
vod, a proto muselo b˘t po celou do-
bu stavby provádûno pfieãerpávání
odpadních vod v úseku provádûn˘ch
prací. Komplikaci zpÛsobilo i poãasí,
kdy dvakrát bûhem stavby pfii‰ly in-
tenzivní de‰tû, které práce pozdrÏe-
ly, ale zv˘‰en˘m úsilím dodavatel-
sk˘ch firem a prací i o víkendech by-
ly práce ukonãeny dfiíve, neÏ se pÛ-
vodnû plánovalo. 

„Stavba je spolufinancována z Fon-
du soudrÏnosti Evropské Unie a ús-
pû‰né dokonãení této etapy je jednou
z podmínek uvolnûní podpory z ev-
ropsk˘ch fondÛ,“ informoval fieditel
spoleãnosti Vodovody a kanalizace
Miroslav Dundálek.

Pfii pfiípravû stavby byly zvaÏovány
dvû základní moÏnosti provádûní re-
konstrukce. První moÏností bylo pro-
vést v˘mûnu kanalizace v otevfieném
v˘kopu, druhou moÏností pak vloÏ-
kování stávající kanalizace pomocí
vtahování rukávce a jeho následné
vytvrzení. Byla zvolena metoda vloÏ-
kování, a to pfiedev‰ím z dÛvodu
úspory ãasu a omezení komplikací
pro obyvatele. „Pfii této metodû ne-
musí b˘t provádûn v˘kop po celé dél-
ce stoky, ale pouze v místû stávají-
cích ‰achet, odkud se provádí vloÏ-
kování a práce na pfiípojkách,“ vy-
svûtlil Miroslav Dundálek. Doba pro-
vádûní se touto metodou v˘raznû
zkrátí, nehledû na problémy, které by
pfii otevfieném v˘kopu pÛsobil vût‰í
pohyb techniky v ulicích mûsta. V˘-
kop by rovnûÏ vyÏadoval úplnou uza-
vírku celé ulice.

V Komenského ulici bylo vloÏko-
váno 663 metrÛ kanalizaãní stoky
a rovnûÏ byly vloÏkovány pfiípojné
stoky z okolních ulic. Po vyvloÏko-
vání bylo znovu rekonstruováno
15 ‰achet v trase kanalizace a na pfii-
pojovan˘ch stokách v boãních uli-
cích v hloubce aÏ 5 metrÛ. red.

� pokračování ze strany 1

Bude stát u Bečvy nový bytový dům?
Odbor rozvoje přerovského
magistrátu připravil anketu, je-
jíž výsledky budou využity při
stanovení podmínek výběro-
vého řízení na prodej pozem-
ku pro stavbu bytového domu
z vlastnictví města do vlastnic-
tví soukromého investora. Vý-
sledky ankety budou zároveň
předloženy zastupitelstvu měs-
ta jako podklad pro rozhodo-
vání o případném prodeji dot-
čených pozemků z vlastnictví
města. Uvažovaný pozemek
má výměru zhruba 1000 metrů
čtverečných.

Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání
ul. Havlíãkova (od kfiiÏovatky úplná uzavírka do 8. 10.
Smetanova po kfiiÏovatky âechova) - rekonstrukce kanalizace
ul. Velké Novosady zafiízení staveni‰tû do 31. 12.
– parkovi‰tû pro rekonstrukci vodovodu
chodník ul. Bayerova úplná uzavírka – stavba do 12. 11.

obchodního stfiediska
silnice II/436 v Pfierovû, ul. TrÏní, ãásteãná uzavírka (prav˘ do 21. 10.
v úseku od kfi.s ul. Dluhonská jízdní pruh ve smûru 
po sjezd k autosalonu Nissan od Olomouce) – realizace 

stavby mostu u elektrárny
ul. Teliãkova a Sportovní ãásteãná uzavírka (prac. místo do 24. 10.
v Pfiedmostí 50 m) – oprava komunikace
Barto‰ova, B. Nûmcové, Denisova 15. 10.–15. 11.
krajská silnice I/55 od rondelu u Hané do konce roku
po benzinovou ãerpací stanici v ulici 9. kvûtna 

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

■ Dotazník
Mûlo by mûsto podporovat rozvoj bydlení?

� ano � ne

Podporuji v˘stavbu nov˘ch bytov˘ch jednotek v ul. Kozlovské?
� ano, bez omezení
� ano, ale pfii splnûní tûchto podmínek investorem: 

� investor zajistí rekonstrukci a roz‰ífiení dûtského hfii‰tû podle Koncepce dûtsk˘ch hfii‰È 
� investor vystaví dal‰í parkovací plochy
� bytov˘ dÛm nepfiesáhne v˘‰ku 4 nadzemních podlaÏí
� investor zajistí obnovu zelenû celého vnitrobloku
� jiné

Nepodporuji v˘stavbu nového bytového domu v lokalitû z dÛvodu: 
� ãásteãnû se sníÏí komfort bydlení souãasn˘ch obyvatel � jiné dÛvody

Pfiipomínky: ...........................................................................................................................................................

Jméno a pfiíjmení: .................................................................................................................................................

Bydli‰tû dotazovaného:
� bydlím v lokalitû, které se plánovaná v˘stavba t˘ká (tj. Pod Valy, Kozlovská a U Beãvy)

� bydlím v jiné ãásti mûsta .........................................................................................................................

Vyplnûné dotazníky odevzdejte nebo ode‰lete do 21. 10. 2007 do sbûrné schránky: 
– v prodejnû Albert, Bayerova ulice, Pfierov, 
– v pfiízemí Magistrátu mûsta Pfierova, Bratrská 34,
– v Mûstském informaãním centru ve Velké PasáÏi v Kratochvílovû ulici;
anebo je zasílejte elektronicky. 
Dotazník stáhnete na stránkách www.mu-prerov.cz, ve sloÏce Aktuality a dûní ve mûstû.

✁

Distribuci
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nes-
rovnalostmi v doruãování se proto
obracejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpá-
ní zásob je ãasopis k dispozici
v Mûstském informaãním centru
(velká pasáÏ v Kratochvílovû ulici).

Přerovské listy
na internetu

Kompletní vydání najdete na adrese
www.mu-prerov.cz ve formátu PDF.
Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je
mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe.
E-mail redakce Pfierovsk˘ch listÛ:
eva.safrankova@mu-prerov.cz.

✘
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� Nezaãalo vytá-
pûní v leto‰ním
roce pfiíli‰ brzy?

S moÏností vy-
tápûní v mûsíci zá-
fií poãítá vyhlá‰ka
ã. 148/2007. Dle
této vyhlá‰ky zaãí-

ná oficiálnû topná sezona od 1. záfií.
My jsme letos zahájili vytápûní 6. zá-
fií, kdy do‰lo k podstatnému ochlaze-
ní. Souãasnû se zahájením vytápûní
jsme uvedli do provozu dal‰í ãást mo-
dernizace a optimalizace centrálního
zásobování teplem (CZT).

� Zmínil jste se o modernizaci CZT.
V jaké fázi se nachází?

Modernizace v leto‰ním roce
vstoupila do tfietího roku realizace.
Letos jsme rekonstruovali dal‰ích pût
topn˘ch okruhÛ. Od zaãátku moder-
nizace bylo zru‰eno 38 v˘mûníko-
v˘ch stanic, zrekonstruováno 11 v˘-
mûníkov˘ch stanic, poloÏeno okolo
8,5 km dvoutrubkov˘ch pfiedizolova-
n˘ch rozvodÛ a do objektÛ bylo na-
instalováno 158 objektov˘ch pfiedá-
vacích stanic.

� Jak˘ vliv má modernizace CZT na
hospodafiení spoleãnosti?

Od zahájení pfiípravn˘ch prací
v roce 2004 aÏ do leto‰ního roku do-
‰lo v dÛsledku modernizace a vlivem
dal‰ích opatfiení k úspofie provozních
nákladÛ ve v˘‰i 11,8 milionu korun.
Z dÛvodu tûchto úspor byla v tomto
období cena tepla, kdyÏ nezohledÀu-
jeme nárÛst ceny tepla od na‰eho do-
davatele, zv˘‰ena pouze o 6,26 korun
za gigajoul. Jednalo se o prÛmûrn˘
roãní nárÛst ve v˘‰i 1,2 procent.

� A jak˘ vliv má modernizace na od-
bûratele?

Jednak se modernizací zv˘‰ila bez-
peãnost dodávek tepla a jednak se
prokazatelnû zkvalitnila dodávka jak
tepla, tak i teplé vody. Decentraliza-
cí fiízení tûchto dodávek souãasnû do-
chází i k nezanedbateln˘m úsporám
u na‰ich odbûratelÛ.

� V této souvislosti se chceme zeptat
na pfiesnost informace z E-Kabelu
Kabelové televize, kde je uvedeno, Ïe
spoleãnost Teplo nav˘‰ila cenu tep-
la proto, Ïe mírná zima nepfiinesla
Teplu v˘razné zisky?

Od 1. ãervence leto‰ního roku jsme
skuteãnû zmûnili cenu za dodávku
tepla. Musíme se ale ohradit v souvis-
losti s touto zprávou, Ïe to bylo pouze
z dÛvodu, Ïe bychom jinak nedosáhli
v˘razn˘ch ziskÛ. Jedná se o zavádûjící
informaci, která po‰kozuje dobré jmé-
no spoleãnosti Teplo. Plánovan˘ roãní
zisk pro rok 2007 byl ve v˘‰i 1,58 pro-
cent. Po nav˘‰ení ceny tepla od 1. ãer-
vence 2007 je pfiepoãten˘ plánovan˘
zisk spoleãnosti ve v˘‰i 0,3 procent.
Jsme toho názoru, Ïe v tomto pfiípadû
se vÛbec nejedná o v˘razn˘ zisk.

� Má vliv zateplování objektÛ na na-
v˘‰ení ceny tepla?

I zde se jedná o zavádûjící infor-
maci. Ubezpeãujeme ãtenáfie, Ïe se
zateplováním domÛ se poãítalo v kal-
kulaci ceny tepla pro leto‰ní rok
a stejnû jako modernizace i zateplo-
vání nemûlo a nemá vliv na nav˘‰ení
ceny tepla v druhé polovinû roku.

� MÛÏete nám tedy vysvûtlit, co ved-
lo spoleãnost k nav˘‰ení ceny tepla?

Jak uÏ bylo v tisku uvedeno, tak na
nav˘‰ení ceny tepla mûla vliv mírná
zima na zaãátku leto‰ního roku. Ale
i po tomto nav˘‰ení je tato cena jed-
na z nejniÏ‰ích v regionu a je srov-
natelná napfiíklad s Olomoucí,
s Uhersk˘m Hradi‰tûm nebo s Fr˘d-
kem-Místkem, kde ale tyto ceny byly
zavedeny uÏ od zaãátku roku.
V ostatních okolních mûstech je ce-
na vy‰‰í i o nûkolik desítek korun za
gigajoul a není nezvyklé, kdyÏ se po-
hybuje nad 500 korun za gigajoul ne-
bo v nûkter˘ch pfiípadech i nad 600
korun za gigajoul. red.

Informace o spoleãnosti Teplo
vãetnû aktuálních cen tepla je moÏ-
né zjistit na webov˘ch stránkách
www.teploprerov.cz.

Neobvykle chladné zářijové dny
odstartovaly topnou sezonu
Nečekaně na toto období chladné dny na začátku září si vynutily
zahájení dodávky tepla do přerovských domácností. Využili jsme
této situace a položili řediteli společnosti Teplo a.s. Ing. Jarosla-
vu Klvačovi několik otázek.

Oslavám 15. v˘roãí zaloÏení Mûst-
ské policie v Pfierovû poãasí pfiálo.
Na to, jak s jeho prÛbûhem byli spo-
kojeni organizátofii, jsme se zeptali
Ing. Ladislava Petrovského, zástup-
ce fieditele mûstsk˘ch stráÏníkÛ.

„Rozhodnû jsme si nemohli stûÏo-
vat na nedostatek zájmu. JiÏ od sa-
motného rána byl zaplnûn cel˘ pro-
stor námûstí. Pro zájemce jsme zde
pfiichystali rÛzné pohybové aktivity.
Mezi nejnav‰tûvovanûj‰í patfiilo sta-
novi‰tû stfielby paintbalov˘mi zbra-
nûmi, laserová stfielnice, skákací
hrad a stanovi‰tû záchranáfiÛ. Jed-
ním z úkolÛ bylo obléci zachraÀova-
nou osobu do záchranáfiského ‰átku

a pomocí lan, která si dûti napfied ja-
k˘mkoliv zpÛsobem svázaly, ji za-
chránit z krizového místa. V na‰em
pfiípadû ji odvezly v pfiepravce na
ovoce za obrovského aplausu sv˘ch
kamarádÛ a okolostojících. Velkou
pozornost vzbudili na‰i psovodi, kte-
fií bûhem dne opakovanû pfiedvedli
ukázku v˘cviku sluÏebních psÛ.
Mnoho lidí také nav‰tívilo pro nû
bûÏnû nepfiístupné prostory budovy
mûstské policie, kde je nejvíce zau-
jal kamerov˘ systém. Hlavnû dûti od
nûj nemohly odtrhnout oãi. Fronty
se tvofiily na v‰ech stanovi‰tích,“
s uspokojením konstatoval Ladislav
Petrovsk˘. Šaf 

... Městská policie slavilaOhlédnutí

Soukromá stfiední odborná ‰kola
Ïivnostenská Pfierov, s. r. o. , si v zá-
fií pfiipomnûla 15. v˘roãí svého zalo-
Ïení. Pfii této pfiíleÏitosti organizo-
vala i nûkolik sportovních akcí. 

Jednou z nich byl tenisov˘ turnaj
ãtyfiher pro partnery a pfiíznivce ‰ko-
ly. Vyhrála ho dvojice Kulí‰ek-HuÈ-
ka, na 2. místû se umístila dvojice Pi-
voda-Rudolf a tfietí byli Kozák-Chy-
til. O t˘den pozdûji uspofiádala ‰kola
v areálu TK PRECOLOR Pfierov spor-
tovní den pro své Ïáky a uãitele. Sou-

tûÏí v pláÏovém volejbale, nohejbale
a tenisu se úãastnilo 7 Ïákovsk˘ch
druÏstev a 1 druÏstvo sloÏené z uãi-
telÛ. Ostatní Ïáci a uãitelé tvofiili po-
vzbuzující publikum. Zvítûzilo druÏ-
stvo uãitelÛ, 2. místo obsadili Ïáci
1. roãníku nástavbového studia
a o 3. a 4. místo se dûlili Ïáci 2. a 4.
roãníku ãtyfiletého denního studia.

Poãasí sportu mimofiádnû pfiálo,
v‰ichni si odnesli krásné sportovní
záÏitky a shodli se na tom, Ïe by by-
lo pûkné zaloÏit tradici této akce.

............ Soukromá střední škola
živnostenská slavila

Účastníci tenisového turnaje, který vyhrála dvojice Kulíšek-Huťka.

Velké pozornosti, především dětí, se těší ukázky výcviku služebních psů.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
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
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %
Uvedené ceny jsou bez DPH 19 %. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20700 v˘tiskÛ, distribuce
do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. BliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 –
M. Fla‰ar, e-mail: studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov
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Vzpomínka na přerovského malíře Petra Markulčeka

Osobnost tohoto umûlce známého
nejen v na‰em regionu, ale i za hra-
nicemi republiky, si dovolíme pfiipo-
menout citováním slov jeho dlouho-
letého kamaráda a známého v˘tvar-
ného kritika dr. Jifiího Hastíka. 

„Petra Markulãeka jsem zaãal v˘-
raznûji vnímat o nûco dfiíve neÏ do‰lo
k na‰emu prvnímu osobnímu setká-
ní. V olomoucké galerii Dílo na nû-
kdej‰ím Námûstí Míru visel jeho ob-
raz, kter˘ se znaãnû vymykal dobo-
v˘m poÏadavkÛ kvázi neutrální este-
tiky a om‰elému optimismu norma-
tivní krásy. Bylo to dílo nevelkého
formátu, horizontální osnovy a ná-
padnû úsporné barevnosti redukova-
né do odstínÛ ãerné, bílé a modré.
Pravé ãásti kompozice dominovala
muÏská postava vtûsnaná do ãerného
plá‰tû s vyhrnut˘m límcem, která se-
dûla na nûãem, co pfiipomínalo lavi-
ci. Obraz se jmenoval Cestující bez
zavazadel a pfiesnû postihoval psy-
chické klima doby vrcholného nor-
malizaãního vzepûtí. Snadno ãiteln˘
podpis se nedal zapomenout a dotvá-
fiel hloubku proÏitku. V tu chvíli jsem
vûdûl, Ïe mû bude nadále zajímat.

První ateliér Petra Markulãeka se
nacházel v posledním patfie Mûstské-
ho domu, kde byl zamûstnán jako v˘-
tvarník propagace, a byl souãasnû je-
ho pracovi‰tûm. Z obrazÛ, které
v tomto ponûkud improvizovaném
prostfiedí vznikly, pokládám za nut-

né zmínit alespoÀ Velkou pohodu,
Pfiítelkynû a cyklus stfiedních formá-
tÛ, veden˘ autorem pod názvem Pa-
náci. Toto období Markulãekovy tvor-
by pokládám za urãující pro cel˘ je-
ho dosavadní v˘voj. Právû v létech
1972–1977 zformoval své umûlecké
my‰lení, které zamûfiil na ãlovûka ja-
ko jedince, jehoÏ existence v objek-

tivním svûtû je podmínûna vlastním
psychick˘m a fyzick˘m bytím.

Druh˘ ateliér Petra Markulãeka
vznikl vlastnû z nutnosti, jelikoÏ se
rozhodl opustit zamûstnání a vûnovat
se pouze v˘tvarné ãinnosti. Nacházel
se v rohovém domû na zaãátku ny-
nûj‰í Wilsonovy ulice, v jehoÏ pfiízemí
byla prodejna masa a uzenin. Vznik-
la zde fiada obrazÛ klasicky Ïánrové
inspirace, zaloÏen˘ch na poetizaci
v‰ední skuteãnosti. Dále zde namalo-
val tématicky uzavfien˘ cyklus jazzo-
v˘ch muzikantÛ, kter˘ zjevnû pfiipo-

mínal uvolnûnou atmosféru pfierov-
sk˘ch festivalÛ, zakázan˘ch poãát-
kem sedmdesát˘ch let. Pro Markulãe-
ka byly tyto akce vÏdy strhujícím hu-
debním záÏitkem i hfiejivou duchovní
lázní. Pozornost jistû zaslouÏí i série
komornû ladûn˘ch dívãích a Ïensk˘ch
portrétÛ, vyznaãujících se noblesním
pÛvabem a psychickou odu‰evnûlostí.

Poãátkem sedmdesát˘ch let se 
Petr Markulãek zaãal intenzivnû za-
b˘vat technikou pískovaného skla,
v níÏ realizoval fiadu prací urãen˘ch
k v˘zdobû vefiejn˘ch interiérÛ. Ze-
jména tato okolnost jej vedla k roz-
hodnutí najít prostor, kde by mohl
instalovat technologii k realizaci
sklenûn˘ch objektÛ. Na‰el jej o nû-
kolik domÛ dále v téÏe ulici. Zajíma-
lo jej lidské tûlo jako takové, defino-
vané pfiedev‰ím fyzickou sloÏkou své
existence. Není moÏné opomenout
ani nûkolik opusÛ s námûtem Létav-
ce – muÏe s kfiídly, av‰ak v obleku

bankovního úfiedníka, kter˘ se snaÏí
po Ikarovsku uniknout svíravé reali-
tû bytí. Obrazy z období tfietího Mar-
kulãekova ateliéru se vyznaãují také
zfieteln˘m erotismem, kter˘ v‰ak ni-
kdy neutonul v levné okázalosti. 

Poslední ãtvrt˘ ateliér v Pfiedmos-
tí vybudoval malífi poãátkem deva-
desát˘ch let z pÛdy vlastního domu
poté, co byl v dÛsledku restitucí pfii-
nucen opustit pfiedchozí pracovi‰tû.
Postupnû probíhal regeneraãní pro-
ces Markulãekova malífiského v˘ra-
zu, zapoãal prací na první variantû

obrazu ·a‰ek a královna. V pfiípadû
této mediální inspirace upustil od po-
nûkud ztûÏkl˘ch obrysov˘ch linií sva-
zujících pohybové kreace postav
a nahradil je elegantní, tu‰enou kres-
bou a nadále systematicky zkoumá
moÏnosti vlastního figurálního pro-
gramu, kter˘ vÏdy byl a nadále zÛ-
stává podstatou jeho tvÛrãí identity.

V posledních pûti letech se Petr in-
tenzivnû vûnoval sochafiské práci.
V‰echny jeho sochy v‰ak urãit˘m
zpÛsobem také navazují a v mnoha
ohledech pfiímo zhodnocují to, ãeho
Markulãek dosáhl ve sv˘ch obrazech
a kresbách. JiÏ zmínûná jednota Pet-
rova my‰lení, obsahová i formální
pÛvodnost jeho prací je tím nejcen-
nûj‰ím vkladem, jímÏ obohatil na‰i
v˘tvarnou kulturu.“

V˘stava bude zahájena vernisáÏí
v úter˘ 23. fiíjna v galerii Centrum
v 17.30 hodin. Zahraje Academic
Jazz Band.

Ve svém posledním atelieru v roce 2005

Při příležitosti 24. ročníku jazzového festivalu v Přerově a zároveň
nedožitých 62 let připravilo město, nadační fond Přerovského jaz-
zového festivalu a galerie Centrum výstavu obrazů přerovského
malíře Petra Markulčeka. 

Delfinárium, olej, 1999
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Staré výtahy postupně 

vymění za nové
V˘tahy v mnoha pfierovsk˘ch do-

mech jsou na hranici Ïivotnosti a nû-
které zdviÏe jsou uÏ povaÏovány takfika
za historické kousky, patfiící spí‰e do
technického muzea. Stále ov‰em slou-

Ïí svému úãelu a zfiejmû je‰tû budou
muset nûjak˘ ãas fungovat. Nov˘ v˘tah
totiÏ pfiijde zhruba na milion korun
a ne v‰ichni nájemníci jsou schopni
splácet úvûr, kter˘ by v˘mûnu zdviÏe
zafinancoval. Nejstar‰í pfierovské v˘ta-
hy pfieÏívají v jednom z domÛ v Îela-
tovské ulici a do provozu byly uvedeny
v roce 1963. Stavební bytové druÏstvo,
jakoÏto vlastník objektu, zatím nemÛ-
Ïe z finanãních dÛvodÛ vymûnit v‰ech-
ny zdviÏe s tímto datem v˘roby, ale pÛ-
jde cestou postupné obmûny. Naopak
nejnovûj‰í v˘tah s leto‰ním datem v˘-
roby slouÏí nájemníkÛm v˘‰kového
domu Velká DláÏka 1. Za bezmála dva
a pÛl milionu korun se jim podafiilo
koupit dva v˘tahy, z nichÏ jeden uÏ byl
v závûru minulého t˘dne uveden do
zku‰ebního provozu. Problémy se za-
staral˘mi v˘tahy fie‰í i Domovní sprá-
va mûsta Pfierova. Podle fieditele Anto-
nína âecháka je nejvût‰í problém se
zdviÏemi ve dvou peãovatelsk˘ch do-
mech, které by se pfií‰tí rok mûly do-
ãkat nov˘ch v˘tahov˘ch kabin. -lech-

Vrtulníkářům svitla 
nová naděje

Hrozba zru‰ení 23. vrtulníkové zá-
kladny v Pfierovû je témûfi zaÏehná-
na. Parlamentní v˘bor pro obranu
navrhnul její ãásteãné zachování s
tím, Ïe do Námû‰tû nad Oslavou se
pfiestûhuje pouze elitní Tygfií let-
ka.V Pfierovû by pak zÛstala dopravní
vrtulníková letka a záchranná letka
SAR. Ta zasahuje v pfiípadû leteck˘ch
ne‰tûstí, záplav a jin˘ch krizov˘ch si-
tuací. Materiál dnes projednala Bez-
peãnostní rada státu a návrh podpo-
fiila. Podle tiskového mluvãího mi-
nisterstva obrany Andreje âírtka je
leti‰tû Pfierov posádkou, která se ne-
ru‰í. Vedení základny se zatím stále
fiídí rozkazem a vykonává ãinnosti
související s pfiesunem do Námû‰tû
nad Oslavou. O budoucnosti 23. vr-

tulníkové základny rozhodne v nej-
bliÏ‰ích t˘dnech vláda. -svam-

Každý dvacátý majitel 
za svého psa neplatí

Bezmála 400 000 korun dluÏí lidé z
Pfierova a jeho místních ãástí magist-
rátu na poplatcích za psa. Jsou nepo-
uãitelní i pfiesto, Ïe mûsto na nû na‰lo
biã – a to v podobû hrozby sankce aÏ
trojnásobného nav˘‰ení pÛvodní saz-
by. Dvû stû tfiem majitelÛm to ale ne-
vadí. Nûktefií to nechali dojít tak dale-
ko, Ïe na jejich dvefie co nevidût za-
klepe exekutor a zaãne jim zabavovat
majetek. V Pfierovû Ïije oficiálnû 3961
psÛ. Prakticky to tedy znamená, Ïe
kaÏd˘ dvacát˘ majitel povinn˘ popla-
tek za svého psa ignoruje. -lech-

Koncepce chránící památky
Mûsto Pfierov chce zabránit dal‰í

devastaci kulturních památek, jako
tomu bylo napfiíklad u b˘valého spol-
kového domu Komuna. I kdyÏ se bu-
dovu snaÏili lidé na poslední chvíli za-
chránit a znovu zapsat do seznamu
památek, byla zbourána. Nyní se na
jejím místû staví dal‰í supermarket.
Novou koncepci, jak se podobn˘m ex-
cesÛm vyvarovat, schválila Komise
pro cestovní ruch, kulturu a kultur-
ní památky, která pracuje pfii Radû
mûsta Pfierova. Ta doporuãila radû
zpracovat a schválit regulaãní plán
mûstské památkové zóny a ochran-
ného pásma. -svam-

Obřadní síň hřbitova má
střechu jako cedník

V havarijním stavu je stfiecha ob-
fiadní sínû Mûstského hfibitova v Pfie-
rovû. PozÛstalí, pfiicházející do smu-
teãní sínû, aby se naposledy rozlou-
ãili se sv˘mi blízk˘mi, jsou ‰okováni
z nedÛstojn˘ch podmínek. Prostran-
ství, které by mûlo b˘t zázemím pro
truchlící, pfiipomíná kvÛli dûravé
stfie‰e spí‰e úklidovou místnost. Na
zemi jsou kyblíky, které zachycují
vodu, kapající ze stropu. Navíc jde
o Ïivot i samotn˘m zamûstnancÛm
pohfiební sluÏby - elektfiina pod mo-
krou omítkou je mÛÏe zabít. UÏ nû-
kolik mûsícÛ fie‰í provizornû situaci
tak, Ïe na spínaãe sahají jen dfievû-
n˘m kolíkem. Problém byl magistrá-
tem dlouho odkládán a teprve teì jej
zaãal fie‰it. Pfiislíbil Technick˘m sluÏ-
bám mûsta Pfierova, Ïe na opravu na-
ru‰eného stfie‰ního plá‰tû pfiispûje
ãástkou milion ‰est set tisíc korun.
Projekt je uÏ zpracován a v nejbliÏ-
‰ích dnech by mûla b˘t vybrána sta-
vební firma, která se do rekonstruk-
ce pustí. -lech-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Dne 20. záfií
2007 by se doÏila
100 let v˘razná
osobnost pfierov-
ského gymnázia
univerzitní profe-
sor PhDr. Jan
Jahn. Narodil se v

Kocourovci u Olomouce, vystudoval
reálné gymnázium v Pfiíbofie a po-
zdûji se stal posluchaãem filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze
v oboru ãe‰tina-francouz‰tina Po
promoci v roce 1931 nastoupil na
gymnázium v Jevíãku a v roce 1935
pfie‰el na Reálné gymnázium do Pfie-
rova. PÛsobil zde aÏ do roku 1953,
kdy byl vyzván k zaloÏení katedry sta-
roslovûn‰tiny na Filozofické fakultû
Univerzity Palackého v Olomouci.
Habilitoval se v roce 1963 prací Slo-
vanské adverbium, která byla v od-
born˘ch kruzích vysoce hodnocena.
Jako vedoucí katedry slavistiky vydal
uãebnice ãeského jazyka pro polské
‰koly, pfiispíval do jazykovûdn˘ch ãa-

sopisÛ u nás i zahraniãí. V roce 1972
ode‰el do dÛchodu. 

Na Reálném gymnáziu v Pfierovû
pÛsobil 18 let. Sv˘mi obsáhl˘mi zna-
lostmi hlavních svûtov˘ch jazykÛ
a v‰ech slovansk˘ch jazykÛ si získal re-
spekt nejen u ÏákÛ, ale také u kolegÛ
v profesorském sboru. Nebál se obha-
jovat demokratické sm˘‰lení, masary-
kovské ideje, vést studenty ke svobodû
slova a projevu. Temperamentními
v tûÏk˘ch dobách váleãn˘ch i pováleã-
n˘ch stateãn˘mi v˘klady ãeské, slo-
venské i svûtové literatury si získal srd-
ce studentÛ. V mnoh˘ch z nich pro-
budil i první literární sklony. Vûnoval
se zejména v pfiedváleãném období
osvûtové ãinnosti v Pfierovû i okolí.
pfiedná‰kami u pfiíleÏitosti v˘roãí vzni-
ku republiky, pfiispíval do ãasopisu Ob-
zor a Sokolsk˘ hlas. Laskavû a bez nad-
fiazenosti pfiistupoval ke sv˘m studen-
tÛm, ktefií byli jeho vdûãn˘mi poslu-
chaãi a velmi rádi se s ním i pozdûji
setkávali na reprízách maturitních ve-
ãírkÛ. Zemfiel 26. srpna 1994.

1. 10. 1947 – pfied
60 lety zemfiel v Praze
Alois Bene‰, Ing., sta-
vitel v Pfierovû, absol-
vent VUT Brno a Pra-
ha. Spolu s RNDr.
Aloisem Mazurkem

zaloÏili v roce 1933 Optikotechnu
v Pfierovû. Narodil se 18. 6. 1891
v Nûmãicích n. H.

11. 10. 1857 – pfied 150 lety se
narodil v Telãi Rudolf Kreutz, peda-
gog, historik, autor Vlastivûdy mo-
ravské, II. místopis – Pfierovsk˘
okres, Mapy v˘chodní Evropy v IX.
století, a dal‰ích. Byl profesorem na
gymnáziu v Olomouci, Tfiebíãi, Brnû
a v letech 1894–1905 v Pfierovû.
Zemfiel 22. 4. 1927 v Brnû.

14. 10. 1917 – pfied
90 lety se narodil
v Pfierovû Jára Sto-
jan, reprezentant
âeskoslovenska ve
stenografii, parla-
mentní reprezentant

a mistr svûta v druÏstvech, 42 let pra-
coval na pfierovském mûstském úfia-
du ve funkci tajemníka starosty, ve-
doucího odboru ‰kolství a kultury
i vedoucího mzdové úãtárny. Zemfiel
21. 5. 1985 v Lipníku n. B.

14. 10. 1942 – pfied 65 lety byl
umuãen v koncentraãním tábofie
Mauthausen Franti‰ek Bernard ¤í-
kovsk˘, Dr., profesor, v˘znamn˘ ze-
mûpisec, kter˘ pÛsobil od roku 1930
na brnûnské univerzitû. Je autorem 29
vûdeck˘ch studií, z nichÏ se mnohé t˘-

kají klimatick˘ch pomûrÛ ve stfiedo-
moravské oblasti. Za úãast v odbojo-
vém hnutí bûhem 2. svûtové války byl
zatãen a po krátkém vûznûní umuãen.
Narodil se 29. 12. 1901 v Pfierovû.

16. 10. 1912 – pfied 95 lety se na-
rodil v Pfierovû Franti‰ek Halma, vi-
oloncelista, ãlen orchestru âs. roz-
hlasu. Od roku 1942 Ïil v Praze, kde
byl ãlenem PraÏského klavírního tria
a ãlen Heroldova a Kociánova kvarte-
ta. Zemfiel 7. 2. 1994 v Mor. Berounû.

25. 10. 1937 –  pfied 70 lety zem-
fiel v Pfierovû Leopold Ratiborsk˘,
rusk˘ legionáfi, kapitán v záloze,
úfiedník a fieditel Rolnick˘ch luãeb-
ních závodÛ v Pfierovû, kde se naro-
dil 1. 10. 1884.

26. 10. 1902 – pfied
105 lety se narodil
v Pfierovû Bohumír
Kobliha, Ing., gene-
rálmajor generálního
‰tábu, úãastník za-
hraniãního odboje,

nositel dvou âs. váleãn˘ch kfiíÏÛ 1939,
medaile Za chrabrost, britského vá-
leãného kfiíÏe a dal‰ích vyznamenání.
Po skonãení války byl velitelem Vo-
jenského zemûpisného ústavu v Pra-
ze. V roce 1949 byl zatãen, odsouzen
za velezradu. Trest si odpykával v ura-
nov˘ch dolech. Pozdûji pracoval jako
dûlník v Pfierovsk˘ch chemick˘ch zá-
vodech a Pozemních stavbách Pfierov.
Zemfiel 20. 3. 1981 v Pfierovû. V roce
1992 byl rehabilitován, v roce 1993
jmenován generálmajorem ãeské ar-
mády in memoriam. Věra Fišmistrová
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Nedožité sté narozeniny 
PhDr. Jana Jahna
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Prostfiednictvím Nadaãního fondu
Pfierovského jazzového festivalu, ja-
ko ãlen jeho správní rady, kaÏdoroã-
nû fiídí nejvût‰í kulturní událost v na-
‰em mûstû âeskoslovensk˘ jazzov˘
festival. Za podíl na jeho, v leto‰ním
roce jiÏ patnácté, pofiádání obdrÏel
Rudolf Neuls Cenu mûsta Pfierova –
Medaili J. A. Komenského.

� Po otci jste muzikant. Má hudba
ve va‰em rodû je‰tû hlub‰í kofieny?

Ano, a dokonce u obou rodiãÛ, re-
spektive prarodiãÛ. MÛj dûda ze stra-
ny otce byl vynikající komorní zpû-
vák a vûnoval se také duchovní hud-
bû. A pokud si vzpomínám, tak i ba-
biãka, její sestra a dal‰í z rodiny Pfií-
varovy se muzice vûnovali se zájmem
a rádi. Pan Antonín Luk‰ík, coÏ byl
otec mé máti, se díky muzice udrÏel
pfii Ïivotû v ruském zajetí a pak mno-
ho let pÛsobil v Prosenicích jako var-
haník, hrál na housle, klavír a trum-
petu, byl to vlastnû uÏ tenkrát mul-
tiinstrumentalista.

� Jméno Neuls je pro ná‰ kraj dosti
netypické. Víte nûco o jeho pÛvodu?

Ve‰keré podrobnosti neznám, ale
dle vyprávûní otce na‰i prapfiedkové
patfiili k Jednotû ãeskobratrské a spo-
leãnû s Janem Amosem Komensk˘m

ode‰li do vyhnanství. Na své pouti se
zastavili v Alsasku-Lotrinsku a tam
jim, jako „novû pfiíchozím“ bylo udû-
leno jméno, které se pak zkrátilo na
Neuls. âást rodiny se pak pfies zastáv-
ku v Polsku, kde se jiÏ narodil mÛj dû-
da, vrátila, zbytek zÛstal v Nûmecku.

� VraÈme se v‰ak k vám osobnû. Ja-
ké byly va‰e hudební zaãátky a dal‰í
pÛsobení v hudbû?

Jak uÏ bylo zmínûno, narodil jsem
se v prostfiedí, které bylo ovlivnûno
muzikou. Pfiesto, Ïe jsem nebyl pfiijat
do lidové ‰koly umûní, tak zájem
o hudbu byl silnûj‰í, neÏ tehdej‰í osno-
vy a metodika a zaãal jsem studovat
soukromû hru na bicí nástroje u vy-
hlá‰eného bubeníka Jaroslava Slováka
(Karota), kter˘ byl jiÏ tenkrát velmi
uznávan˘m hráãem a dokonce první
nahrávky Synkopy v Ostravû vznikly
díky jeho hostování. Na stfiední ‰kole
vzniká kapela, se kterou jsem pozdûji

zaãal hrát a v Pfierovû jsme pak zaloÏi-
li populární kapelu PS Quintet, která
byla orientována na zahraniãní tvor-
bu. PfiíleÏitostnû jsem hrával dixieland
a vûnoval se ãinnosti klubu, kter˘ mûl
jméno po kapele. V roce 1966 jsem na-
stoupil do zamûstnání a stal se zaklá-
dajícím ãlenem kapely VOX, která do-
provázela Pavla Nováka po jeho od-
chodu ze Synkopy. Po útûku z vojny
jsem se stal prvním profi hudebníkem
ve zmínûném Voxu a jako doprovodn˘
band jsme vydrÏeli do roku 1979. Ve
stejném sloÏení jsme pak jako kapela
pokraãovali, ãásteãnû doplnili reper-
toár a hráli jsme k tanci a poslechu
v tehdej‰ích zábavních podnicích
a tanãírnách. V závûru roku 1980 za-
ãalo na‰e první turné po ·v˘carsku
a NSR. V prÛbûhu dal‰ích let do‰lo
k nûkolika personálním zmûnám
a vzhledem k tomu, Ïe jsme zaãínali
kromû kilogramÛ nabírat i roky, tak
jsme odletûli se zklidnit do Karibiku,
kde jsme získali dlouhodobé angaÏmá
u lodní spoleãnosti Costa Crociere. Na
jafie 1992 jsem se vrátil z posledního
v˘letu a s muzikou, jako zdrojem ob-
Ïivy, se roze‰el. Jako manaÏer kultury
jsem pfii‰el do Mûstského domu v ro-
ce 1993 a posléze jsem byl novû vy-
tvofienou Nadací Pjf jmenován fiedite-
lem jazzového festivalu.

� Va‰e práce ve SluÏbách mûsta Pfie-
rova se dot˘ká snad kaÏdého Pfiero-
vana, kter˘ alespoÀ trochu vyhledá-
vá kulturu. MÛÏete se proto zmínit
o nûkter˘ch zku‰enostech?

Tak to je váÏná otázka, která je na
del‰í povídání a tolik prostoru dnes
urãitû nemáme. Z mého pohledu, a já
si myslím, Ïe jsem dost kritick˘, je si-
tuace v pfierovské kultufie dobrá. Pro-
blém vidím spí‰ v tom, Ïe se stále
u nás dává pfiednost jménu, pak je to

také otázka financí, protoÏe ne v‰ech-
no se mÛÏe do Pfierova koupit. Akce,
které jsme zaãali pfied lety na námûs-
tí, s tehdej‰ím fieditelem MD Aloisem
Karasem a ve spolupráci s DDM u Mi-
chalova, kter˘ zastupovala Laìka ·ev-
ãíková, se díky mûstu ujaly a staly se
souãástí kulturního dûní v na‰em
mûstû. Díky rekonstrukci Michalova
se otevfiel dal‰í prostor pro oblíbené
promenádní koncerty. JistûÏe není
v‰e stoprocentní, ale myslím si, Ïe
Pfierov dal tímto velk˘ podnût i ostat-
ním mûstÛm na‰eho regionu.

� Nejvíce úsilí zfiejmû vûnujete uspo-
fiádání âeskoslovenského jazzového
festivalu, kter˘ je letos takfika za
dvefimi. MÛÏete proto nûco prozra-
dit ze zákulisí leto‰ního roãníku?

Festival je srdeãní záleÏitost, nedû-
lám jej v‰ak pouze já. Festival musí
mít dramaturgii, je kolem nûho
spousta administrativy a pfiedev‰ím je
potfieba mít u sebe ãlovûka, kter˘ je
schopen obstarat finance. A cel˘ je fií-
zen Nadaãním fondem Pjf, kter˘ má
svou správní radu. Musíme se také ob-
ãas sejít a není to vÛbec jednoduché,
neboÈ vût‰inu toho „kolem“ dûláme ve
volném ãase. Festival se za dobu mé-
ho fieditelování rozrostl, stal se z nûj
uznávan˘ prestiÏní muzikantsk˘ svá-
tek a je velmi kladnû hodnocen i u od-
borné vefiejnosti. Vztah muzikantÛ
k Pfierovu je vynikající a rádi se k nám
vracejí, tím se kaÏd˘ pofiadatel chlu-
bit nemÛÏe. Znovu zmíním jen to, Ïe
jsme letos termín posunuli z prosté-
ho dÛvodu – nabídku, kterou jsme
dostali, nebylo moÏno odmítnout
a tak si myslím, Ïe opravdu dÛstoj-
n˘m závûrem bude koncert v prove-
dení The Clayton-Hamilton Jazz Or-
chestra, koncert k mému jubileu Ïi-
votnímu a patnáctému fieditelování. 

� Mám dojem, Ïe festival zazname-
nal bûhem posledních let v progra-
mové nabídce velk˘ posun od klasic-
kého k modernímu jazzu. Jde o zmû-
nu v souladu s pfiáním posluchaãÛ
nebo proã vÛbec tato modernizace?

Ta dramaturgie se vytváfií dle na-
bídky a tradiãní jazz byl ve vût‰inû roã-
níkÛ zastoupen, minimálnû domácím
Academicem. Budou hrát i letos, a to
na vernisáÏi obrazÛ na‰eho zesnulého
kamaráda Petra Markulãeka. Jinak té
dobré tradice moc není, mladí z Vel-
k˘ch Losin tady byli loni na námûstí
a z praÏsk˘ch se staly „street bandy“.
A samozfiejmû, Ïe poÏadavky poslu-
chaãÛ jsou dnes jiné neÏ pfied lety, na-
stupuje nová generace muzikantÛ
a tím také konzumentÛ, je to napros-
to pfiirozen˘ v˘voj, kterému urãitû ne-
budeme bránit. Miroslav Rozkošný

Festival je srdeční záležitost
Rozhovor s držitelem Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského Rudolfem Neulsem mladším

Známe se opravdu hodně let... Rudolf Neuls ml. ve společnosti Jack Van Polla

Nejen hudbou jsme živi... Jiří Stivín a Rudolf Neuls ml.

Hudební nadání a lásku k hudbě
zdědil po svém otci, známé pře-
rovské osobnosti Rudolfu Neul-
sovi starším, zakladateli Čajfu.
Zděděné schopnosti pak uplat-
nil jako muzikant v několika pře-
rovských kapelách. Nyní Rudolf
Neuls ml. zodpovídá z titulu své
funkce, jako náměstek ředitele
Služeb města Přerova, mimo ji-
né za kulturně-společenské akce
pořádané většinou městem. 
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Muzejníci zpestří kulturním vystoupením i vernisáže výstav.

Pavel Režný, 
sbormistr, 
vysokoškolský 
pedagog 
a muzikolog

Ano, jako posluchaã jsem si v uply-
nul˘ch zhruba dvaceti letech byl po-
slechnout a „zaÏít“ nûkteré koncerty
konané v rámci festivalu. V pamûti
mi utkvûla zejména vystoupení zná-
m˘ch osobností, z nichÏ bych jme-
noval napfiíklad klavíristu Karla RÛ-
Ïiãku nebo flétnistu Jifiího Stivína.

Rád poslouchám klasick˘ jazz, ze-
jména jeho vokální a vokálnû-instru-
mentální formy. KaÏd˘ ze sborÛ, kte-
ré vedu, má ve svém kmenovém re-
pertoáru i skladby tohoto Ïánru
a s velk˘m ohlasem je interpretuje na
koncertech doma i v zahraniãí. Pfie-
rovsk˘ festival mi vÏdy nabízí nové
podnûty a zajímavou inspiraci.

Zdeněk 
Pavlištík,
muzikant

Nepatfiím sice mezi kaÏdoroãní
náv‰tûvníky jazzového festivalu, ale
pfiesto tomuto Ïánru fandím. Z inter-
pretÛ mû v minul˘ch roãnících zaujal
Emil Viklick˘ nebo klarinetista Ferdi-
nand Havlík se sv˘m swingbandem. 

ProtoÏe jsem sám muzikant a od-
maliãka hraji v kapele KAROLINA na
klávesové nástroje, zakládám si hlav-
nû na dobr˘ch vokálech. Proto bych
rád vzpomnûl americké jazzové vo-
kální kvarteto New York Voices, které
mû pfied dvûma lety opravdu nadchlo.
Jazz se mi líbí a jsem pfiesvûdãen, Ïe
do na‰eho mûsta právem patfií. 

Jindřiška 
Kratochvílová, 
učitelka 
ZUŠ B. Kozánka 
v Přerově

V Pfierovû bydlím více neÏ tfiicet
rokÛ. Za toto období se snaÏím pod-
le ãasov˘ch moÏností pravidelnû nav-
‰tûvovat Pfierovsk˘ jazzov˘ festival.
Z programu si zpravidla vybírám spí-
‰e produkci tradiãního jazzu, takÏe
m˘m favoritem ãíslo jedna je místní
Academic jazz band Pfierov. 

Tento pozoruhodn˘ orchestr rov-
nûÏ podstatnû ovlivnil moje vnímání
a zájem o jazzovou hudbu. Stalo se to
uÏ v dobû v˘chovn˘ch koncertÛ pro
Ïáky na‰í ‰koly nûkdy pfied dvaceti le-
ty. Pozdûji jsem nevynechala snad
Ïádn˘ koncert, na kterém Academic
vystupoval. V oblasti hudby se pohy-
buji jako pedagoÏka mnoho let a jazz,
i kdyÏ jej neprovozuji aktivnû, pfií-
jemnû roz‰ífiil a obohatil mÛj obzor.

Petr Vařák, 
učitel ZUŠ 
Bedřicha Kozánka, 
Přerov

Jazzov˘ festival jsem nav‰tívil mno-
hokrát a jako zfiejmû mnozí z tohoto
kraje jsem se tû‰il na vystoupení Jazz
Band Academicu Pfierov. Ve mûstû,
které aÏ tak neh˘fií hudbou, je jazzov˘
festival opravdu pfiíjemn˘m zpestfie-
ním a ãasto i kulturním záÏitkem, kde
si kaÏd˘ pfiíznivec jazzu pfiijde na své.

Jako uãitel hry na kytaru se samo-
zfiejmû zajímám zejména o kytarové
hráãe, ale rád si poslechnu kaÏdou
zajímavou hudbu, která mû dokáÏe
oslovit. red

Blíží se termín zahájení koncertů letošního jazzového festivalu Pře-
rov 2007. Při této příležitosti jsme oslovili několik Přerovanů a po-
ložili jim následující otázky:

1.Navštívili jste během desítek let trvání jazzového festivalu
v Přerově některý z jeho koncertů? 

2.Ovlivnila nějak vaše osobní vnímání hudby skutečnost, že na-
še město jazzem každoročně na podzim ožívá a hostí přední

světové interprety tohoto specifického hudebního žánru?

ANKETA �

V leto‰ním ‰kolním roce zahajuje-
me jiÏ pát˘ rok ãinnosti KrouÏku
mlad˘ch muzejníkÛ pfii Muzeu Ko-
menského v Pfierovû pod vedením
Mgr. Kristiny Glacové, Mgr. Lubora
Malonû a Mgr. Lucie Vidrmertové. Od
své poãáteãní ãinnosti, ne v‰ak poslá-
ní, se krouÏek ve srovnání s pfiedcho-
zími léty ponûkud promûnil. Hlavní
idea, tedy seznamování dûtí s historií
a získávání vztahu k památkám
a umûní, je nyní prosazována jin˘mi,
a vzhledem k stoupajícímu poãtu ãle-
nÛ jistû úspû‰n˘mi, prostfiedky. Na zá-
kladû divadelních pfiedstavení a vlast-
ních reÏijních pokusÛ, pfiesnû v duchu
Komenského „·koly hrou“, dûti ne-
násilnou formou vstfiebávají potfiebné
znalosti a zku‰enosti. Jejich aktivity

jsou navíc korunovány odmûnou v po-
dobû vefiejn˘ch produkcí tûchto pfied-
stavení. Jen pro ilustraci lze uvést pa-
‰ijové pfiedstavení Ad Honorem Jezu
na hradû Helf‰t˘nû a pfiípravu muzej-
ních nocí a kulturních programÛ
v rámci vernisáÏí Muzea Komenské-
ho v Pfierovû. Nedílnou souãástí ãin-
nosti KrouÏku mlad˘ch muzejníkÛ
jsou rovnûÏ rÛzné akce v pfiírodû
a hlavnû nûkolikadenní poznávací v˘-
let. KrouÏek je stále otevfien nov˘m
ãlenÛm. Pfiedpokladem pro vstup je
chuÈ se pfiipojit k sympatické partû ka-
marádÛ, touha poznávat nová místa
a získávat nové záÏitky. Scházíme se
kaÏd˘ pátek v 14.30 hodin v Korvín-
ském domû. Tû‰íme se na dal‰í „mla-
dé muzejníky“. Mgr. Kristina Glacová

Škola hrou pro mladé muzejníky

„V posledních tfiech letech nastu-
puje do prvních tfiíd devíti pfierov-
sk˘ch základních ‰kol zfiízen˘ch mûs-
tem pfiibliÏnû stejn˘ poãet dûtí, kter˘
je v‰ak niÏ‰í neÏ poãet odcházejících
ÏákÛ z devát˘ch roãníkÛ. Rozdíl v po-
ãetních stavech prvních a devát˘ch
tfiíd je v˘razn˘ a oproti pfiedchozímu
‰kolnímu roku 2006/2007 ubylo v zá-
kladních ‰kolách 208 ÏákÛ. Tento
trend je dlouhotrvající a v jeho dÛ-
sledku nav‰tûvuje v novém ‰kolním

roce základní ‰koly v Pfierovû jiÏ jen
3942 ÏákÛ. Vzhledem k tomu, Ïe v˘-
raznû poãetnû silnûj‰í jsou jiÏ jen le-
to‰ní osmé a deváté roãníky, bude
propad celkov˘ch poãtÛ ÏákÛ zasta-
ven jiÏ ve ‰kolním roce 2008/2009
a dobr˘m signálem je i mírnû vzrÛ-
stající poãet narozen˘ch dûtí s trva-
l˘m pobytem v Pfierovû, trvající jiÏ od
roku 2004,“ informoval Mgr. Petr Hr-
bek z odboru ‰kolství pfierovského
magistrátu. Šaf

Kolik máme prvňáčků
Do školních lavic poprvé letos zasedlo 370 žáků a tento údaj je
opět nižší než v předchozím školním roce, i když jen o 7 dětí. 
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Poãty ÏákÛ v 1. roãnících základních ‰kol 
v Pfierovû v rozpûtí ‰kolních rokÛ 
2003/2004–2007/2008

V novém ‰kolním roce Stanice BI-
OS roz‰ifiuje nepfiebernou nabídku za-
jímavého vyplnûní volného ãasu pro
v‰echny do 18 let. Kromû tradiãních
praktick˘ch chovatelsk˘ch, pfiírodo-
vûdn˘ch, sportovních, tábornick˘ch ãi

v˘tvarn˘ch krouÏkÛ zahajují ãinnost
plastikoví modeláfii. Podrobné infor-
mace rádi poskytnou zamûstnanci Sta-
nice zájmov˘ch ãinností BIOS Pfierov,
Bezruãova 12 osobnû nebo telefonicky
na ãíslech 581 735 009, 604 437 695.

Stanice BIOS Přerov opět přichází
s novinkami pro děti a mládež
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

3. 10. • Hodonín–Zbrod–Mutûnice bú-
dy, 12 km, odj. vlak 7.36 hod., vede L.
Poláková
6. 10. • CH Súºov–Súºovské skály–
Roháã–Súºov–Vrchteplá, 15 km, odj.
vlak 5.05 hod., vede P. ·lesinger
20. 10. • Na kole do Tovaãova na v˘-
lov Hradeckého rybníka, odj. od kina
Hvûzda v 9 hod., vede B. Adam.

2. 10. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod. – odj. A13.15 hod. 
4. 10. • Buchlovice–Buchlov–Smr-
ìavka–Buchlovice, 16 km, M. Bráblí-
ková, odj. 7.36 hod.
4. 10. • Brodek u Pfierova–Vûrovany–
Tovaãov, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 9. h. 
6. 10. • StráÏisko–Seã–Ptení–Zdûtín,
19 km, J. Sedláková, odj. 7 hod. 
11. 10. • Zábfieh–Hol˘ vrch–Ho‰tejn,
17 km, J. Pûãek, odj. 6.02 hod.
11. 10. • Prostûjov–Mostkovice–pfiehra-
da Plumlov, 11 km, V. Visnar, odj. 7 hod. 
13. 10. • Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 9 km, odj. 7.58 hod. Mutûnice zast.
13. 10. • Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 17 a 25 km, J. ·vec, odj. 5.58 hod.
Rohatec-Mutûnice zas.
18. 10. • Moraviãany–Úsov–Nová Hra-
deãná, 16 km, M. Bráblíková, odj.7 hod. 
18. 10. • DomaÏelice–BeÀov–Horní
Mo‰tûnice–Pfierov, 14 km, J. ·vec, odj.
8 hod.
20. 10. • Jankovice–Vlãí jáma–Bunã–
Zl. Studánka–Jankovice, 20 km, J. Pû-
ãek, odj.7.36 hod.
25. 10. • Sv. Kopeãek – zelen˘ okruh,
10 km, Î. Zapletalová, odj. 8 hod.
25. 10 • Lipník n. B.–Pod Horou–T˘n
n. B.–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj.
8.05 hod.
27. 10. • Brno Mar. údolí–U Jelín-
ka–ResslÛv pam. Bílovice n. Svit., 20
km, P. ·Èáva, 6.42 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

2. 10. • schÛze v rest. Pivovar v 19 hod.
6.–7. 10. • Na burãák – Mor. Písek–
Pru‰ánky–Bfieclav, 40–50 km/den,
J. Martinek, vlak 7.36 hod., cyklo-terén
13. 10. • Pochod slováck˘mi vinohra-
dy, 15 km: Milotice–DubÀany–Mutûni-
ce, 5 km: DubÀany–Mutûnice, T. Berá-
nek, bus 8.15 hod., pû‰í
19.–21. 10. • zkou‰ky vedoucích a cvi-
ãitelÛ VHT, Dráteniãky, J. Sedláãek,
auto 16 hod., VHT

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Harmonogram blokového
ãi‰tûní pro fiíjen

Technické sluÏby mûsta Pfierova
3. 10. ulice Sokolská, V. DláÏka

(parkovi‰tû pfied panelov˘-
mi domy)

10. 10. ulice Dluhonská, Na odpo-
ledni a parkovi‰tû

17. 10. ulice Fügnerova, Mervar-
tova, parkovi‰tû Bayerova

24. 10. ulice P. Jilemnického,
Petfiivalského – parkovi‰tû

31. 10. ulice Kozlovská – parko-
vi‰tû

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû
od 6 do 14 hodin.

Osmek, slepá ul. 1. 10.
Bratrská, na konci 8. 10.
Seifertova, u v˘stavi‰tû 15. 10.
Svornosti 22. 10.
Blahoslavova, park. u Beãvy 1.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 8. a 22. 10.
Za ml˘nem 3 15. 10.
Sokolská, parkovi‰tû 1. a 15. 10.
Sokolská, u domu 28 8. a 22. 10.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 1.10.
P. Jílemnického, u VST 15.10.
Na hrázi, za mostkem 8. a 22.10.
Palackého, za sam. 1. a 15. 10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 8. a 22. 10.
Dluhonice toãna 2. 10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 23. 10.
Dluhonice, u prodejny 9. 10.
Wurmova, za KSZ 16. 10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 2. a 16. 10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. a 23. 10.
·robárova 13 2. 10.
Kozlovská, parkovi‰tû 9. a 23. 10.
Pod valy, u parkovi‰tû 16. 10.
Bayerova 2 2. 10.
Svisle, za samoobsluhou 9. a 23. 10.
Trávník, parkovi‰tû 16. 10.
Trávník, u Chemoprojektu 16. 10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 2. a 16. 10.
BudovatelÛ 5–7 16. 10.
U tenisu, parkovi‰tû 9. a 23. 10.
U rybníka, u trafa 3. a 17. 10.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 24. 10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 10. 10.
Dvofiákova, u Rusalky 3. 10.
Dvofiákova, u garáÏí 10. a 24. 10.
PurkyÀova, denní pobyt 17. 10.
B.Nûmce, za VST 10. a 24. 10.
Optiky, u lékárny 3. 10.
·kodova, u trafa 17. 10.
Pod skalkou, parkovi‰tû 3. 10.
Olomoucká, u stavebnin 10. 10.
Hranická, park. u Z· 17. a 24. 10.
Kainarova, za Pfierovankou 3. a 17. 10.
Vsadsko, parkovi‰tû 10. a 24. 10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 4. 10.

Lovû‰ice, u parku 11. 10.
Lovû‰ice, DráÏní 18. 10.
VaÀkova, dvÛr 25. 10.
Kozlovice, zaãátek obce 25. 10.
Kozlovice, náves 11. 10.
Kozlovice, Na vrbovcích 4. a 18. 10.
Macharova, konec 4. a 18. 10.
Tománkova, u garáÏí 11. a 25. 10.
Fr. Rasche, u parku 4. a 18. 10.
Na louãkách 15 11. a 25. 10.
V.Novosady, u kostela 4. a 18. 10.
Újezdec, Pod dubíãky 11. 10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 25. 10.
kfiiÏ. Teliãkova/Sportovní 5. a 19. 10.
Popovice, U trati 12. 10.
Popovice, za kapliãkou 26. 10.
Vinary, u garáÏí 5. 10.
Vinary, Mezilesí II 19. 10.
Vinary, RÛÏová 26. 10.
Vinary, Za humny, u bytovky 12. 10.
Henãlov, náves 12. 10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart./Hlin./Nová 26. 10.
Penãice, u po‰ty 19. 10.
Penãice, V kótû 5. 10.
âekynû, nad rybníãek 19. 10.
âekynû, Na ãervenici 26. 10.
âekynû, Podlesí 5. 10.
âekynû, Boro‰ín 12. 10.
Teliãkova, u kotelny 5. 10.
Pod skalkou, park. u 17–21 19. 10.
Îeravice, Such˘ potok 26. 10.
Îeravice, Pod lesem 12. 10.
Jasínkova, za Priorem 4. 10.

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 2. 10.
ZO âZS ã. 10 Îernava, na konci 2. 10.
ZOS Îernava, naproti garáÏí 2. 10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 9. 10.
ZOS za hvûzdárnou 9. 10.
ZO âZS ã. 2 a 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 2. 10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – fiíjen 2007
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

Zahrádkáfiské osady – uvedena data prvního
pfiistavení, po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘
kontejner

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

1. 10. • Na‰e zahrádka od jara do pod-
zimu – Jitka Hubáãková
8. 10. • Keramika z papíru 
15. 10. • Procházka Ïivotem – PhDr.
Jana Gebauerová
22. 10. • Historie penûz – Ing. Josef
Pavlíãek
29. 10. • Co by mûla obsahovat do-
mácí a cestovní lékárniãka seniora –
praktické informace poskytne pfiedná-
‰ející Mgr. BoÏena Malinová

Rukodûlné ãinnosti

ãtvrtek v 10.15 hod.
4. 10. • Hrátky s mu‰lemi (pfiineste si
s sebou mu‰le)

11. 10. • Vycházka do Muzea J. A. Ko-
menského – V kupeckém krámû – his-
torické míry a váhy (sraz u muzea
v 10.20 hod.)
18. 10. • Window color lilie I. (pfii-
neste si s sebou korálky)

Zdravotní cviãení s lektorem
pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 9–10 hod.,
pfii hezkém poãasí se v úter˘ cviãí

od 18 do 19 hodin v Michalovû

Internet
pondûlí, ãtvrtek 10–12 hod. s lekto-

rem, 9–10 a 12–13 hod. pro pokroãilé

Kavárna pro seniory
10.10. od 17 hod. • Nov˘ Zéland – Ji-
fií Mára

Klub Spolu, Centrum Sonus Palackého 17a/2833, Přerov

Oprava
V ãervnovém ãísle Pfierovsk˘ch lis-

tÛ v ãlánku o osobnosti vyznamena-
né medailí J. A. Komenského panu
Jaroslavu Stojanovi bylo mylnû uve-
deno jméno jeho peãovatelky, správ-
nû Vladimíra Mik‰íková. âtenáfiÛm
se omlouváme.
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Vypálené plastové kontejnery v lo-
kalitě mezi ulicemi Želatovská
a B. Němce. Jejich obnova stála 11 ti-
síc korun.

Poničené oplocení dětského hřiště
v ulici Pod skalkou. Jeho oprava
a vyztužení si vyžádaly částku 15 ti-
síc korun.

6. 10. • Ornitologická exkurze na
Tovaãovské rybníky v rámci Evrop-
ského festivalu ptactva 2007. 
Odjezd autobusu je v 6.50 hodin
z autobusového nádraÏí v Pfierovû,
nástupi‰tû ã. 13, sraz u sádek v Tova-
ãovû v 7.30 hodin. Zájemci se mohou
k úãastníkÛm exkurze pfiipojit i kdy-
koli pozdûji pfiímo na hrázi rybníka.
Exkurzi povede Adolf Goebel, kon-
takt: mobil 776 064 743 a e-mail 
goebel@mos-cso.cz.

7. 10. • Ornitologická exkurze na
rybníky v Záhlinicích v rámci Evrop-
ského festivalu ptactva 2007 – ptactvo
Záhlinick˘ch rybníkÛ. Sraz v‰ech
úãastníkÛ je v 9 hodin v Záhlinicích
pfied hostincem U âápa. Akce se koná
za kaÏdého poãasí. Ukonãení akce
okolo 14 hodiny. Akci organizují spo-
leãnû Moravsk˘ ornitologick˘ spolek
a âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody z Hu-
lína. Vede Pavel ·álek (mobil 606 541
859, e-mail pavelkalous@seznam.cz).

Ornitologické exkurze se těší velkému zájmu. foto Jiří Šafránek

Pozvánka na ornitologické exkurze

foto Miroslav Rozkošný

inzerce
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Kolik peněz stojí přerovskou
radnici vandalismus

Jedním z nich byl Petr Hofírek,
nájemce baru M klub ve dvofie Ko-
muny. „O demolici Komuny jsem se
dovûdûl moÏná t˘den dopfiedu. Stá-
le se nûco ‰u‰kalo, ale nikdo nic kon-
krétního nevûdûl. Byla to taková
rychlovka,“ vzpomíná na pomûrnû
nedávnou událost Hofírek. Demoli-
ce Komuny v‰ak hospodskému Ïivot
pfiíli‰ nezmûnila. Asi tfii mûsíce byl
bez zamûstnání a nyní od kvûtna to-
ãí pivo v âekyni, kde star‰í budovu
pod zámkem rekonstruovali noví
majitelé na prodejnu potravin, ka-

definictví a také hospodu. Dfiíve tam
byla Jureãkova hospoda, kterou si
pamûtníci pamatují je‰tû ze druhé
poloviny padesát˘ch let.

A jak se nájemci nové hospody
v âekyni dafií, kdyÏ v pomûrnû malé
vesnici má konkurenci je‰tû ve dvou
hospodách? O tom Petr Hofírek fií-
ká: „Je to práce jako kaÏdá jiná a ta-
ké trochu boj o pfieÏití.“ Zdá se v‰ak,
Ïe v tomto boji o zákazníka si vede
dobfie a lidovû fieãeno, nov˘ hospod-
sk˘ se v âekyni uchytil.

Miroslav Rozkošný

Komunu mu zbourali, 
točí pivo na vesnici

Z místních 
částí: 

Čekyně

Demolice přerovské Komuny upoutala letos na jaře pozornost ce-
lostátních sdělovacích prostředků a citlivě se dotkla značné části
Přerovanů. Konec této historické budovy však nejvíce zasáhl do
života lidem, kteří v ní měli svoji práci.
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To nejlepší pro Vás z p ísp vk  Fondu prevence  

v roce 2007: 
 

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

 P ísp vek 250,- K /rok na bazén v P erov , sleva ze vstupného  
na bazén v Olomouci a v Prost jov  

 

Nejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP MetalNejste dosud klienty ZP Metal----Aliance?Aliance?Aliance?Aliance?    
Využijte možnosti zaregistrovat se k . 0.2007 a získat tak poukázku 
v hodnot  K  300,- na nákup vitaminových a antikoncep ních p ípravk .  

 Veškeré náležitosti za Vás vy ídíme. 
 
Kontaktní místo P erov    Regionální pracovišt  Prost jov 

Kratochvílova 34    Partyzánská 3 

P erov    Prost jov 

58  208 255     582 340 263 

Ú ední hodiny:    Ú ední hodiny: 
Po – t 8,30- 2,00  3,00- 7,00   Po, St  8,00- 7,00 
Pá        8,30- 2,00  3,00- 5,00   Út, t  8,00- 5,00 
www.zpma.cz             info@zpma.cz            Modrá linka 844 25 24  
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budova Pegas

Husova 2, 750 02 Přerov

info@altix.cz, www.altix.cz

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

Centrální rezervace

kurzů a informace 

na tel. 577 211 980

PPŠ – institut celoživotního 
vzdělávání Přerov, s. r. o.

PŘÍJEM  POSLEDNÍCH  PŘIHLÁŠEK  
DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU

Nultý ročník  2007/2008
Příprava žáků 9. tříd ZŠ na přijímací zkoušky na SŠ.

Výuka probíhá ve spolupráci se Soukromou střední odbornou

školou živnostenskou Přerov, s. r. o.

Náplň kurzu: • český jazyk,
• matematika,
• psychologicko-komunikační 

příprava,
• obsluha PC včetně procvičování

testovací metody (SCIO testy).

Termín zahájení: 3. října 2007.

Uzávěrka přihlášek: 30. září 2007.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin.

Cena: 1 460,- Kč/osobu.

Pro více informací nás kontaktujete na telefonních číslech

581 277 913, 581 259 138, na e-mailové adrese pps@vslg.cz popř.

přímo v kanceláři institutu – Palackého 1381/25, Přerov 750 02.

statick˘ch poruch domÛ
■ KaÏdé rekonstrukci domu, ale i pouhé

opravû fasády, by mûla pfiedcházet pro-
hlídka domu z pohledu statika.

■ Statické poruchy se nejãastûji projevují
trhlinami ve stûnách nebo stropech.

■ Na základû prohlídky domu stanovíme
zpÛsob opravy a cenu prací – následnû
práce statického zaji‰tûní provedeme.

■ Jednou z moÏností rychlé opravy domÛ je
statické zaji‰tûní zpÛsobem sepnutí pomo-
cí pfiedpínacích lan.

■ Lana ztuÏí dÛm po jeho
obvodu a zabrání roze-
vírání trhlin stávajících
a tvorbû trhlin nov˘ch.

■ Nejmodernûj‰í techno-
logie prodlouÏení Ïivot-
nosti poru‰en˘ch domÛ.

KOS CONSULT
Havlíãkova 26, 750 02 Pfierov

tel./fax 581 210 188

kosconsult@seznam.cz

www.kosconsult,cz

15 let provádíme opravy

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
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

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˘tis-
kÛ, 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:
studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Informace o vás si přečtou čtenáři
ve 20 500 domácnostech
v Přerově a jeho místních částech.

nejniÏ‰í ceny
za inzerci
v regionu
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„Juniorky po parádnû rozehrané
první polovinû loÀského roãníku ex-
traligy díky zranûním a dlouhodobûj-
‰ím nemocem nûkter˘ch klíãov˘ch
hráãek musely z medailov˘ch ambicí
slevit a smífiit se 7. místem v âR.
Vzhledem k tomu, Ïe z loÀského kád-
ru zÛstaly v druÏstvu pouze ãtyfii
hráãky, bylo nutné t˘m doplnit kva-
litními posilami a snahou druÏstva
bude navázat na v˘sledky z posled-
ních let. Kadetky ‰ly v loÀské sezonû
do soutûÏe díky nízkému vûku a ma-
l˘m zku‰enostem s cílem zachovat si
extraligu i pro tuto sezonu. To se po-
dafiilo sice aÏ v baráÏi, ale vzhledem
k tomu, Ïe sloÏení druÏstva zÛstává
témûfi stejné, bude kolektiv urãitû po-
m˘‰let na lep‰í umístûní,“ fiekl trenér
obou druÏstev Miroslav Lakom˘. 

Îeny, které hrají nejvy‰‰í soutûÏ âR,
tedy extraligu, obsadily v uplynulé se-
zonû pûkné 4. místo. Bylo to nejlep‰í
umístûní druÏstva za dobu pÛsobení
v extralize. Velk˘m pfiekvapením byla
také sezona rezervního celku Ïen. Ty
si jako nováãek 2. ligy poãínaly nadmí-
ru zdatnû a zajistily si postup do dru-
hé nejvy‰‰í soutûÏe – 1. ligy. Podafiilo
se vytvofiit t˘m ze zku‰en˘ch volejba-
listek doplnûn˘ch mlad˘mi, mnohdy
je‰tû juniorkami. Pro klub je dobré, Ïe
pfii ‰iroké mládeÏnické základnû mo-
hou talenty hrát kvalitní soutûÏ.

Pfierov je znám˘ velmi dobrou prací
s mládeÏí a pofiádá celou fiadu vÏdy
kvalitnû zaji‰tûn˘ch turnajÛ. Dnes se
mÛÏe pochlubit ojedinûlou bilancí. Má
tfii nejstar‰í kategorie v extraligách
a navíc rezervní celek Ïen ve druhé
nejvy‰‰í soutûÏi, v 1. lize. V fiíjnu bude
zahájen nov˘ soutûÏní roãník
2007/2008. Extraliga byla roz‰ífiena
a bude tak jiná neÏ v minulé sezonû.
PoloÏili jsme nûkolik otázek trenéru
druÏstva Ïen, Mgr. Jaroslavu Matûjovi.

� K jak˘m zmûnám do‰lo v kádru
volejbalistek pfied novou sezonou? 

Z druÏstva ode‰lo celkem ‰est volej-
balistek, z toho prakticky tfii, které by-
ly v základní ‰estce. Nakládalová si po
vlekl˘ch zdravotních problémech, kdy
vynechala i beachvolejbalovou sezonu,
bere pauzu. Fiedlerová pfie‰la do KP
Brno a Hrabalová bude hrát ve fran-
couzském Lyonu. Krejãífiová mífií téÏ
do Francie, Míãková studuje v Praze
a volejbal bude tedy hrát v hlavním
mûstû, Nucová pfie‰la do B t˘mu. 

Do ãtvrtého nejlep‰ího t˘mu uply-
nulé sezony mífií téÏ nové kvalitní
hráãky. Nov˘mi tváfiemi budou Ko-
tounová, která po zahraniãním angaÏ-
má hrála v MS Brno, Mihálová, b˘valá

slovenská reprezentantka, pfiichází ze
Senice, Dobrá z Olomouce a Chadi-
mová z praÏské Slavie. Dal‰í volejba-
listky by uÏ pfiijít nemûly. Celkovû by
druÏstvo urãitû nemûlo b˘t slab‰í. 

� Jaká je tedy sestava extraligového
t˘mu pro novou sezonu? 

Jsou v nûm nahrávaãky Michnová,
Zajícová, blokafiky D˘ãková, MaslaÀá-
ková, Kotounová, smeãafiky ·amofii-
lová, Mihálová, Dobrá, Novotná, Re-
me‰ová (BaláÏová) a na pozici libera
bude hrát Kapavíková, Chadimová.

� Kdo tvofií realizaãní t˘m Ïen PVK
Precheza Pfierov?

T˘m povede jako první trenér Ja-
roslav Matûj, na místû druhého tre-

néra bude pÛsobit Rostislav Han-
zelka, vedoucím druÏstva je Jifií Ja-
neãek. Realizaãní t˘m bychom je‰tû
rádi doplnili o kondiãního trenéra,
terapeuta a pfiípadnû asistenta.

� Jaké máte sportovní cíle pro nad-
cházející roãník?

Extraliga bude velmi vyrovnaná,
jistû víte, Ïe byla roz‰ífiena na deset
druÏstev. Pfiesto bychom chtûli mi-
nimálnû obhájit loÀské pozice a bo-
jovat o medaile.

� Kdy mohou pfiijít fanou‰ci volej-
balu na první soutûÏní utkání?

SoutûÏ zahájíme 11. fiíjna na hfii‰ti
nováãka soutûÏe v Prostûjovû. Na palu-
bovce souãasného mistra âR, tedy v Br-
nû, budeme hrát 13. fiíjna. Na domácí
fanou‰ky se budeme tû‰it v sobotu
20. fiíjna, kdy budeme v 18 hodin hrát
v hale SK Pfierov extraligové utkání
s druÏstvem MITTAL Ostrava. red.

Volejbalistky před zahájením sezony
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

ČTYŘÚHELNÍKOVÁ OSMISMĚRKA 
Tajenkou osmisměrky je nápis na Staroměstské radnici v Praze jako moto zastupitelů hlavního
města. Řetězec písmen každého výrazu tvoří čtverec nebo obdélník. Tajenku přečtete vodorov-
ně po řádcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: PAMĚTLIVI SVÉ DŮSTOJNOSTI
SNAŽÍME SE O NEJLEPŠÍ

ARMÁDA
PISTÁCIE
CENTRA
PLATAN
ČELA
PRIMÁTOR
DOVOLENÁ
PRUT
EBEN
RADA
KROK
ROTA
LASA
SAPONÁTY
LIST

SEKRETÁŘKA
LŽIČKA
SLAMÁK
MOŘE
STUDÉNKA
MOTORY
STUDOVAT
MRÁZEK
TANDEM
OTKA
TRAKTORY
PANIKA
VOSKOVKA
PISA
ZASTUPITEL

S A Z L P A É D U T A S A A R

T M Ě E P T N K A S T A L D A

U P I T P A L I T T I V R V Á

E C I A S I K P V U D O É M D

N A Á Ů S S R T R O Á V A K V

T R I T J I N A O O N O S K O

S Ž T Č L K M R T Y E L I K R

L S K A N E Z Á R R A A Á Ř O

S A L Ž T Í O M A O E M S E M

Y P E A O M N T K T L R K E S

T O N E E B Y J O A K E L E A

Á N P D N E Š R Í A Č T Á Ř K

Přerovský volejbalový klub (PVK) Precheza uhrál v uplynulé sezo-
ně velmi dobré výsledky. V mládežnických kategoriích hráčky udr-
žely, i přes některé potíže, vysoký standart a v kategorii žen jsme
měli hodně úspěšný rok.

Družstvo žen PVK Precheza Přerov

Muzeum Komenského v Pfierovû
pofiádá v˘stavu Franti‰ek X. Pro-
cházka – malífi zvífiat, ke 120. v˘ro-
ãí umûlcova narození. 

Akademick˘ malífi Franti‰ek Xaver
Procházka (1887–1950) se ãástí své
tvorby zab˘val motivy z pfiírody. Ve
spolupráci s pfiírodovûdcem Jifiím
Jandou vytvofiil ve 20. aÏ 40. letech
minulého století pfies ãtyfiicet zoolo-
gick˘ch ‰kolních v˘ukov˘ch obrazÛ
a doplnil ilustracemi rozsáhlou od-
bornou publikaci Velk˘ illustrovan˘
pfiírodopis v‰ech tfií fií‰í i uãebnici
pfiírodopisu pro stfiední ‰koly.

V˘stava se zamûfiuje právû na Pro-
cházkovy kresby a malby domácích
i exotick˘ch zvífiat, které vznikaly mj.
studiem zvífiat v zoologick˘ch zahra-
dách po celé Evropû, a na jeho ilustrá-
torskou práci. V pfierovském zámku
v Historickém sále mÛÏete v˘stavu
zhlédnout do 25. listopadu. Budou na
ní vystaveny v˘tvarné práce, archivá-
lie a pfiedmûty ze sbírek oddûlení dû-
jin ‰kolství Muzea Komenského v Pfie-
rovû, z Muzea v Brand˘se nad Labem
a z rodinné sbírky. V˘stavu je moÏno
nav‰tívit rovnûÏ v rámci DnÛ otevfie-
n˘ch dvefií muzea (28. 10. a 17. 11.).
V rámci cyklu Muzejní úterky bude
doplnûna 30. fiíjna pfiedná‰kou o F. X.
Procházkovi a jeho díle.

Mgr. Jarmila Klímová, autorka výstavy

Obrazy 
zvífiat v zámku

Pozvánka
na výstavu
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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, Mi-
neralogie, Národopis Hané a Záhofií,
Tajemství tónu zvonu, Veduty Pfierova
a vyhlídka z vûÏe, Historie odboje na
Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
V˘stavy
do 26. 12. • Sága moravsk˘ch Pfiemy-
slovcÛ
do 25. 11. • F. X. Procházka – malífi
zvífiat
4. 10.–4. 11. • Eva Siblíková – Radost
z Pálavy.
7. 10.–13.1. • Opefiené múzy. Verni-
sáÏ v˘stavy dne 6. 10. v 17 hodin
28. 10. • Vstup zdarma (státní svátek) –
prohlídky zaãínají vÏdy v 9, 10, 11, 12.30,
13, 14, 15 a poslední v 15.30 hodin.

Korvínský dům
cyklus umûleckohistorick˘ch pfied-
ná‰ek, kaÏdou stfiedu v 16.30 hodin
3. 10. • Vzestup a pád – ãeské zemû
v 11. a 12. století (Mgr. L. MaloÀ)
10. 10. • Románské umûní v ãesk˘ch
zemích (Mgr. K. Glacová)
17. 10. • Z dûjin muzeologie II. - Od
stfiedovûku po novovûk (Mgr. L. Vidr-
mertová)

MĚSTSKÝ DŮM
2. 10. ve 14 hodin • Divadelní Pfierov
2007. Pfiehlídka dramatické, zájmové
a taneãní tvorby lidí s ment. postiÏením.
3. 10. v 19.30 hodin • Komikadze
aneb 25 let na scénû – Náhlovsk˘
a Mlad˘, zábavn˘ pofiad.
9. 10. v 19.30 hodin • Marie Rottrová
TOUR 2007 – koncert s pÛvodní sku-
pinou FLAMINGO, Petrem Nûmcem
a Jardou Wykrentem.
14. a 21. 10. ve 13.45 hod. • Nedûlní
párty pfii dechovce se Záhorskou kapelou 
15. 10. v 19.30 hodin • Strakonick˘ du-
dák aneb To by bylo kdyby … Divadelní
komedie v hlavní roli s Jos. Dvofiákem.
22. 10. v 19.30 hodin • Kde domov
mÛj – V. roãník pûveckého koncertu,
Pavlína Seniã a její hosté.
24.–27.10. vÏdy ve 20 hodin • XXIV.
âeskoslovensk˘ jazzov˘ festival Pfierov
2007. Program na 1. stranû,
www.csjf.cz nebo v pfiedprodeji MD.
30. 10. v 19.30 hodin • Escale dédale –
cestující kabaretní trio z Bretanû zve na
cestu skrz století kavárensk˘ch písní.

Pfiedprodej vstupenek v MD, vchod
z nám. TGM, po–ãt 8–18 hod., pá 8–16
hod., tel. 581 290 311, 581 215 101

24. 10. • Mûstem královsk˘m – pov˘-
‰ení Pfierova na mûsto 1256 (Mgr. M.
Chumchal)
31. 10. • Od Václava k Václavovi – 13.
a 14. století, (Mgr. L. MaloÀ)

muzejní úterky v 17.30 hodin
2. 10. • Zapomenuté dûdictví, Ing. Sta-
nislav Boãek, Ph.D.
9. 10. • Zajímavosti z historie Lovû-
‰ic, Zdenûk Kubík
16. 10. • Alois Vafiejka a jeho doba,
PhDr. Václav ·tûpán, PhD.
23. 10. • Tfii lázeÀské pfiíbûhy, Mgr.
Lucie Vidrmertová 
30. 10. • Franti‰ek Xaver Procházka
– malífi zvífiat, Mgr. Jarmila Klímová

pfiedná‰ka v 18.30 hodin
19. 10. • TvÛrãí fotografie jako pro-
stfiedek sebevyjádfiení. Svat. Klesnil.

Ornitologická stanice 
pondûlí–pátek 8–16 hodin, 
soboty a nedûle 9–17 hodin, 

jindy po domluvû
• Ptáci âR, stálá expozice
• Ptaãí lípa
2. 10. v 17 hodin • Zapomenuté dû-
dictví. Pfiedná‰ka o star˘ch odrÛdách
ovocn˘ch dfievin spojená s ochutnáv-
kou, Korvínsk˘ dÛm, Horní námûstí 31.
6. 10. 10–16 hodin • Evropsk˘ festi-
val ptactva. Celodenní program pro dû-
ti i dospûlé v areálu ORNIS. 
6. 10. v 7.30 hodin • Ptáci Tovaãov-
sk˘ch rybníkÛ, ornitologická exkurze.
Více na stranû 11.
7. 10. v 9 hodin • Ptáci Záhlinick˘ch
rybníkÛ, ornitologická exkurze. Více na
stranû 11.
15. 10. v 17 hodin • Ménû známé rost-
liny pro zahrady a skalky – pfiedná‰ka
Ing. Martana s promítáním obrázkÛ.
Korvínsk˘ dÛm, Horní námûstí 31.
28. 10. • Vstup zdarma (státní svátek)
• Ekoporadna projektu Pfiírodû OK –
poskytování informací z oblasti Ïivot-
ního prostfiedí pondûlí–pátek 8–16 hod.

KPVU
18. 10. v 16.30 hodin • Z cest po Ang-
lii. Beseda s I. ·najdrem se koná v Mer-
vartovû domû na Horním námûstí.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí 15–21 společná 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1.–7. 10. rekondiční stoly – zavřeno, odstávka

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100
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koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek
7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
1.–5. 10. odstávka, zavřeno
13. 10. dětský, 50 m zavřeno
14. 10. dětský, 50 m 12–18

koupání imob. občanů zavřeno
20. 10. dětský, 50 m 10–18
25. 10. dětský 10–20 50 m 10–21
26. 10. dětský 10–20 50 m 10–22

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

Hrad Helfštýn
úter˘–nedûle 9–17 hod.

do 30. 10. • Expozice hist. mincovny
do 31. 10. • Expozice umûl. kováfiství
do 28. 10. • Ave art – práce studentÛ
14. 10 ve 14 hod. • OLDTIMERCLUB
Helf‰t˘n – v˘stava historick˘ch vozidel
28. 10. státní svátek – vstup zdarma
info@prerovmuzeum.cz helfstyn@vol-
ny.cz www.prerovmuzeum.cz 

• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hod., sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hod. – pfiihlá‰ky pfiedem.
19. 10. v 15 hod. • Malování na hed-
vábí – pfiihlá‰ky pfiedem
31. 10. v 17 hod. • Halloweensk˘ ve-
ãer – 4. roãník soutûÏe o nejkrásnûj‰í
halloweenskou d˘ni. 
31. 10.–1. 11. • Slavíci z Pfierova –
5. roãník pûvecké soutûÏe pro Ïáky Z·
a studenty vícelet˘ch gymnázií. Pfii-
hlá‰ky zasílejte do pátku 26.10. na ad-
resu DDM Atlas, ÎiÏkova 12, Pfierov,
tel. 581 201 246, 581 209 353.

Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246

Pozvánka na
Floru Olomouc
18.–21. 10. • BYDLENÍ 2007. Prodej-
ní akce – v˘stava nábytku, interiérové-
ho vybavení, doplÀkÛ a Ïivotního stylu.
4.–7. 10. • Barvy, vÛnû a chutû podzi-
mu. Zahradnická v˘stava ‰piãkové pro-
dukce domácích i zahraniãních pûstitelÛ
ovoce, zeleniny a ‰kolkafisk˘ch v˘pûstkÛ.

Mamma Help Centrum 
nabízí své sluÏby
Od jara leto‰ního roku poskytuje pfie-
rovské Mamma Help Centrum pora-
denské sluÏby onkologicky nemocn˘m
Ïenám a jejich blízk˘m na adrese Dr.
Skaláka 1427, v objektu, kde také síd-
lí mamograf hranické nemocnice. Po-
radna je otevfiena dva dny v t˘dnu, a to
ve stfiedu a ve ãtvrtek, od 9 do 19 ho-
din. Telefon: 581 702 142, e-mail: pre-
rov@mammahelp.cz.
Pracují zde vyléãené pacientky, které
mohou klientkám nabídnout kromû in-
formací a praktick˘ch rad zejména svou
vlastní zku‰enost s nemocí a nároãnou
léãbou, a to buì formou individuálního
poradenství nebo kontaktem po telefo-
nu. Na ãíslo 581 702 124 mÛÏete zavo-
lat ve stfiedu a ãtvrtek, kdy je poradna
otevfiena, mÛÏete nás také kontaktovat
e-mailem: prerov@mammahelp.cz,
mammahelp@mammahelp.cz. A chce-
te-li volat bezplatnû, mÛÏete volat na te-
lefonní AVON linku proti rakovinû pr-
su. Na ãíslo 800 180 880 se dovoláte
v pracovní dny od 9 do 19 hodin. 

Pozvánka
• V˘stava ãernobíl˘ch fotografií ve fo-
yer kina Hvûzda od 9. do 20. fiíjna. Má
název NezÛstávej sama a vypovídá o po-
tfiebû vzájemné lidské blízkosti. Vysta-
veny budou portréty Ïen, které pfied ãa-
sem onemocnûly a vyléãily se.
• V˘stava rÛÏové v˘‰ivky ve dnech 15.
aÏ 20. fiíjna v Informaãním centru ne-
ziskov˘ch organizací, které sídlí v Kra-
tochvílovû ulici (Pfierovanka). 
Podrobné informace: www.mamma-
help.cz,  koordinátorka Jana âaganová

Akademie III. věku
17. 10. • Souãasnost nemocnice
v Pfierovû. Pfiedná‰í JUDr. Zdenûk Ho-
rák, fieditel nemocnice. Pfiedná‰ka se
koná v nové zasedací místnosti, která
se nachází v budovû kuchynû.
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Dva slovenské malífie mÛÏete vidût
14. fiíjna v 15 hodin v salonku res-
taurace Mûstského domu v Pfierovû
pfii vernisáÏi v˘stavy jejich obrazÛ.

Melita Gwerková vystudovala
Stfiední umûleckou ‰kolu v Kremni-
ci, potom dûjiny umûní na Filozofic-
ké fakultû Univerzity Komenského
v Bratislavû. Maluje od maliãka, nej-
radûji portréty, které v‰ak nejsou
konkretními lidmi, tváfií chce vyjád-
fiit své pocity. Nezobrazuje realitu,
ale spí‰ du‰evní svût.

Marian Vida, absolvent odborn˘ch
soukrom˘ch studií, je v‰estrann˘
umûlec. Pracuje stejnû dobfie s dlá-
tem, hlínou jako se ‰tûtcem. Inspi-
ruje se pfiírodou, její barevností
a rozmanitostí. V jeho díle se ãasto
objevuje Ïena jako symbol Ïivota. Vy-

niká malbou velk˘ch formátÛ, která je velmi pÛsobivá.
Oba malífii Ïijí a tvofií spolu buì v Bratislavû nebo v Banské ·tiavnici. Pfiijì-

te se seznámit s tûmito zajímav˘mi umûlci. V˘stava pokraãuje od pondûlí 15.
fiíjna do pátku 26. fiíjna 2007 v galerii Atrax.

V fiíjnu bude zde vystavovat ·árka Lupeãková, která Ïije a tvofií v Bruntále. Je
autorkou neobyãejnû originálních grafick˘ch listÛ. Vznikají formou plo‰n˘ch
leptÛ v kontrastní kombinaci temnûj‰ích a svûtl˘ch míst, jeÏ pfiipomínají spí‰e
malbu neÏ grafiku. Ve znaãné ãásti grafik objevíme po nedlouhém pozorování
lidskou postavu nebo dvojice figur. ·árka Lupeãková také ilustrovala básnickou
sbírku Mgr. Janou‰ka z R˘mafiova. A zde nejvíce za peãlivostí, jemností a hloub-
kou je cítit projev Ïeny a pÛvab jemné, neuvûfiitelnû obratné a citlivé ruky. V Pfie-
rovû bude vystavovat poprvé.

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

Kino Hvězda

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

Vzpomínka na přerovského malíře
Petra Markulčeka
Mûsto Pfierov, nadaãní fond Pfierovského
jazzového festivalu a galerie Centrum po-
fiádají u pfiíleÏitosti 24. roãníku jazzové-
ho festivalu v˘stavu obrazÛ pfierovského
malífie Petra Markulãeka. V˘stava bude
zahájena vernisáÏí v úter˘ 23. fiíjna v ga-
lerii Centrum v 17.30 hodin. Zahraje
pfierovsk˘ Academic Jazz Band.

4.–18. 10. • Barevn˘ svût Soni Lebedo-
vé. Pfiedmûtem zájmu malby malífiky je
motiv Ïeny, respektive jejího portrétní-
ho zobecnûní. Od roku 1990 je ãlenka
SdruÏení v˘tvarníkÛ âR, od roku 1994
i Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ âeské repub-
liky. Vûnuje se malbû, kresbû a grafice.

1.–3. 10. v 17.30 hod. a 1.–2. 10. ve
20 hod. • SIMPSONOVI VE FILMU
(USA, animovan˘ sitcom, ãesk˘ da-
bing). …Homer provede nejhor‰í vûc
svého Ïivota… Populární rodinka Sim-
psonov˘ch ze Springfieldu bude tento-
krát ãelit globálním v˘zvám… 
3. 10. ve 20 hod. KLUB PROJEKT
100/2007 • ZRCADLO (SSSR, filozo-
fick˘, titulky, obnovená premiéra). Toto
vrstevnaté dílo vzniklo v dílnû Andreje
Tarkovského v roce 1975. SloÏitû struk-
turovaná vyprávûcí skladba stfiídá nûko-
lik ãasov˘ch rovin, v nichÏ autor nechá-
vá oÏívat obrazy z doby svého dûtství.
4.–7. 10. v 17.30 hod. • FAUNÒV LA-
BYRINT (USA/Mexiko/·pan., fantasy, ti-
tulky, premiéra). Dvanáctiletá Ofélie je-
de se svou matkou za otãímem, frankis-
tick˘m dÛstojníkem, kter˘ na severu
·panûlska potlaãuje zbytky republikán-
ského povstání. Îivot ve vojenském pro-
stfiedí nabízí Ofélii v‰ak jen strádání...
4.–7. 10. ve 20 hod. • BOURNEOVO
ULTIMÁTUM (USA, thriller, titulky, pre-
miéra). Vynofiil se z vln Stfiedozemního
mofie a nemûl tu‰ení, kdo je. Zrodil se
Agent bez minulosti. Zaãal skládat stfiíp-
ky své Ïivotní mozaiky, aÏ zjistil, Ïe jeho
minulost skr˘vá fiadu temn˘ch míst...
8.–10. 10. v 17.30 hod. • KO¤ENÍ ÎI-
VOTA (USA, komedie, titulky, premié-
ra). ·éfkuchafika manhattanské restau-
race Kate vede své kaÏdodenní nároãné
smûny s obdivuhodnou lehkostí. Ústra-
ní své kuchynû opou‰tí jen tehdy, kdyÏ
od nûkterého z hostÛ pfiijímá pochvalu. 
8.–9. 10. ve 20 hod. • Mr. BROOKS
(USA, thriller s detektivní zápletkou, ti-
tulky, premiéra). Earl Brooks právû ob-
drÏel cenu MuÏ roku. Jen málokdo v sá-
le tu‰í, Ïe se v noci po mûstû pohybuje ja-
ko nekompromisní vrah, kter˘ své obûti
vÏdy vyru‰í pfii milování a zastfielí. 
11.–14. 10. v 17.30 hod. a 15.–16.
10. ve 20 hod. • HVùZDN¯ PRACH
(Velká Británie, dobrodruÏ., romantic-
ké fantasy, titulky, premiéra). Tristan je
prosÈáãek z anglické vísky. Miluje míst-
ní krasavici Victorii a to tak, Ïe je pro
ni schopen ãehokoliv. 
11.–14. 10. ve 20 hod. a 15.–17. 10.
v 17.30 hod. • MEDVÍDEK (âR, ãer-
ná komedie). Hofiká komedie o svûtû, ve
kterém je Ïensk˘ princip mocnûj‰í neÏ
muÏsk˘. Pfiíbûh zasazen˘ do souãasné
Prahy vypráví osudy tfií kamarádÛ, kte-
fií se znají uÏ od ‰kolních let. Vzájemnû
se se sv˘mi rodinami nav‰tûvují a jejich
vztahy se zdají b˘t idylické...
18.–24. 10. v 17.30 hod. a 18.–23. 10.
ve 20 hod. • GYMPL (âR, komedie, pre-
miéra). Komedie o studentech, uãite-
lích, rodiãích a graffiti. Pedantick˘ fyzi-
káfi, strnul˘ ãe‰tináfi, jalov˘ tûlocvikáfi,
ekologick˘ uãitel v˘tvarky a mondénní
fieditelka formují nebohé studenty.

25.–28. 10. v 17.30 hod. • RUSH
HOUR 3: TENTOKRÁTE V PA¤ÍÎI
(USA, komedie, titulky, premiéra). V srd-
ci PafiíÏe leÏí nejmocnûj‰í a nejznámûj-
‰í kriminální syndikát na svûtû. Velvy-
slanec Han objevil pravou identitu jed-
né z nejnebezpeãnûj‰ích osob. Byl ale
umlãen jedním z triádsk˘ch zabijákÛ…
25.–28. 10. ve 20 hod. • DISTURBIA
(USA, thriller, titulky, premiéra). ·mí-
rovat sousedy se nevyplácí. MÛÏete ob-
jevit temná tajemství, která mûla zÛstat
skryta pfied cel˘m svûtem, a v dÛsledku
toho vám pak pÛjde o Ïivot. Va‰e ‰ance
na pfieÏití jsou o to men‰í, Ïe se prak-
ticky nemÛÏete hnout z místa. 
29.–31. 10. v 17.30 hod. • SKANDÁL
(USA, drama, titulky, premiéra). Nikdy
nefiíkej pravdu, pokud stojí v cestû dob-
rému pfiíbûhu.
29.–30. 10. ve 20 hod. • ëÁBLOVA
DÍLNA (Rakousko/Nûmecko, drama/
krimi/váleãn˘, titulky, premiéra). Nej-
vût‰í pokus o padûlání bankovek v dûji-
nách. Berlín roku 1936. PÛvodem rus-
k˘ malífi Sorwitsch, král padûlatelÛ, je
pfii vlnû represí vÛãi ÏidÛm zatãen
a transportován do Mauthausenu. Îivot
má pro nûj v‰ak je‰tû jedno pfiekvapení. 

17. 10. ve 20 hod. • PROKLETÍ DOMU
SLUNEâNIC (USA, drama/horor/thril-
ler, titulky, premiéra). Rodina Salomo-
nov˘ch opustila hektick˘ Ïivot Chicaga
a pfiestûhovala se na tiché a odlouãené
místo – na farmu v severní Dakotû. Mezi
poklidn˘m pohupováním sluneãnico-
v˘ch polí Jess brzy zjistí, jak dûsivé toto
odlouãení od svûta mÛÏe b˘t.
24. 10. ve 20 hod. • ROMING (âR, ko-
medie). Komediální road-movie RO-
MING nabízí lákav˘ mix atraktivní si-
tuaãní komiky, laskavého humoru a ty-
pické ãlovûãiny v duchu nejlep‰ích tra-
dic ãeské veselohry. 
31. 10. ve 20 hod. • âERNÁ KNIHA
(Holandsko/VB/Nûmecko, váleãn˘ th-
riller, titulky, premiéra). Velkolepá akã-
ní podívaná vycházející ze skuteãn˘ch
událostí. Potom, co je Rachel svûdkem
masakru celé své rodiny, pfiipojuje se
k domácímu hnutí odboje. 

7. 10. v 16 hod. • âARODùJNÉ PO-
HÁDKY (âR). Pásmo animovan˘ch po-
hádek pro nejmen‰í diváky.
14. 10. v 16 hod. • O TÉ VELKÉ ML-
ZE (âR). Pásmo animovan˘ch pohádek
pro nejmen‰í diváky.
21. 10. v 16 hod. • KRTEK A MEDI-
CÍNA (âR). Pásmo animovan˘ch pohá-
dek pro nejmen‰í diváky.
28. 10. v 16 hod. • VZPOURA HRA-
âEK (âR). Pásmo animovan˘ch pohá-
dek pro nejmen‰í diváky.

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Melita Gwerková – Návrat Zuzany, olej

V fiíjnu si mohou náv‰tûvníci Domeãku prohlédnout
malované objekty a obrázky oblíbené malífiky Jany Pre-
dikantové, která Ïije a tvofií na jiÏní Moravû.

Urãitû také zaujme nová kolekce malovan˘ch origi-
nálních textilních pol‰táfikÛ Dagmar Mráãkové a Jany
Kubínové. Malovaná keramika manÏelÛ Strnadov˘ch má
v Pfierovû jiÏ své stálé místo mezi jin˘mi keramick˘mi
ateliéry a stále pfiekvapuje sv˘m dekorem.

Koncem fiíjna také pfiedstaví díla ze své nové kolekce
oblíbená v˘tvarnice Hana Münsterová.

Petr Markulček – Nevěsta II, olej


