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ROZHOVOR 
S VYZNAMENAN¯M

Ing. Milan Geryk, DrSc.
za celoÏivotní práci v oblasti

rozvoje vûdy a techniky

MVDr. Karel Sekera, CSc.
za propagaci mûsta v oblasti

hudební kultury

Květoslava Brindlová
za pedagogickou, kulturní

a publikaãní ãinnost

RNDr. Jiljí Sitko, CSc.
za pracovní ãinnost v oblasti

Ïivotního prostfiedí

František Přívratský
za celoÏivotní cviãitelskou práci

v oblasti tûlesné v˘chovy

Vyznamenaní převzali Cenu města Přerova – pamětní medaile J. A. Komen-
ského 22. října u příležitosti 89. výročí vzniku samostatného Československa.
Oceněnému Jiljímu Sitkovi blahopřeje náměstek primátora Josef Kulíšek
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Cenu města dostane pět osobností
I v tomto roce městská rada
pokračuje v tradici udělení Ce-
ny města Přerova Medaile J. A.
Komenského významným ro-
dákům a občanům svého měs-
ta. Letos ocenila pět občanů,
kteří se svou činností v nejrůz-
nějších oblastech zasloužili
o rozvoj Přerova a jeho propa-
gaci nejen v naší republice, ale
mnohdy i v zahraničí. Mezi le-
tošní vyznamenané patří:

8. 11. – 25. 11. 2007 • Muzeum Komenského v Přerově

Čtvrtý ročník festivalu Nebe počká... přivede do
Přerova opět několik osobností nekomerční
kultury: Petra Vášu se skupinou Ty Syčáci,
Chantal Pouillain a Jiřího Vondráka, skupinu Hm...,
Jana Buriana a Václava Cílka. Více na straně 9.

Úterý 27. 11. v 11.00 hodin • velk˘ sál MD v Pfierovû

Ochutnávka folku, jazzu, 
rocku i klasiky v pofiadu
sestaveném ze zhudebnûné poezie

Úterý 4. 12. ve 20.00 hodin • pfiedsálí MD v Pfierovû 

/…poezie krajiny – jak
ji ztrácíme a kde ji
znovu nacházíme…/
Ojedinûlé setkání dvou
znám˘ch osobností ães-
ké kultury: písniãkáfie
Jana Buriana a Václava
Cílka, geologa a autora
pozoruhodn˘ch knih.

Sobota 24. 11. v 19.30 hodin
velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû

Veãer francouzsk˘ch ‰ansonÛ (Gréco, Gainsbourg, Bécaud…)
v podání známé hereãky a brnûnského písniãkáfie, za dopro-
vodu orchestru Divadla šansonu v Brně.

Sobota 17. 11. v 19.30 hodin
pfiedsálí Mûstského domu v Pfierovû

Svérázn˘ „komorní bigbít“ fyzického básníka a jeho originální
kapely. Pro pfiíznivce alternativního umûní a vlasat˘ch ‰ama-
nÛ…

Osobnost pfierovského rodáka, 
básníka Josefa Kainara,
v dobov˘ch  dokumentech
a fotografiích.
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� k opravě cest
Kritick˘ stav dopravy v Pfierovû se

je‰tû zhor‰il v letních mûsících, na
které pfiipadla fiada oprav klíãov˘ch
komunikací a v kombinaci s opravou
mostu Legií a návazn˘ch ulic byl Pfie-
rov takfika neprÛjezdn˘. Viditeln˘m
úspûchem je dokonãení oprav mostu
Legií, kter˘ je svou polohou klíãov˘
pro prÛjezd tranzitní dopravy Pfiero-
vem smûrem od Zlína na Olomouc ãi
Ostravu. Most byl opraven z pro-
stfiedkÛ kraje a státního rozpoãtu
a mûl by navazovat na tak zvan˘ prÛ-
pich u kfiiÏovatky Velké Novosady
a Kojetínská hlavní pfierovskou do-
pravní tepnou do doby v˘stavby dál-
nice D1, která bude plnit i tolik oãe-
kávanou roli obchvatu mûsta.

Mezi konkrétní projekty letos pat-
fií oprava ulic Denisovy, Barto‰ovy
a BoÏeny Nûmcové frézováním. Rádi
bychom je‰tû do konce roku stihli
i lokalitu na Svémopoci a ulici Dlu-
honskou. V tûchto dnech (polovina
fiíjna, pozn. red.) se dokonãuje opra-
va komunikací v Pfiedmostí, ulice Te-
liãkovy a Sportovní. Zapomínat sa-
mozfiejmû nebudeme ani na pfií-
mûstské ãásti, které by se mûly doã-
kat stavebních uprav na jafie pfií‰tího
roku. V âekyni se jedná o úpravy uli-
ce Boro‰ín, v Lovû‰icích ulice Br-
nûnské a v Újezdci ulice Vûtrné.

Pokud pominu samotnou opravu
cest, tak napfiíklad v ulici âechovû
probûhne pfiedláÏdûní chodníku
a budou vybudovány bezbariérové
úpravy. Stejn˘ rozvoj ãeká cyklostez-
ky. Pfiipravujeme opravu chodníkÛ
a cyklostezky v ulici Velká DláÏka.
Celková ãástka na opravy komunika-
cí do konce roku 2007 se pohybuje
okolo 30 milionÛ korun.

� k řešení jihozápadní části
náměstí a umístění radnice

Není pochyb o tom, Ïe na‰e mûs-
to potfiebuje reprezentativní radniã-
ní budovu. Nemohu z pozice první-
ho námûstka na jedné stranû usilovat
o rozvoj na‰eho mûsta, setkávat se
s investory, pokou‰et se do Pfierova
pfiitáhnout Ïivot, turisty a na druhé
stranû pfiehlíÏet, Ïe samo mûsto ne-
má to nejzákladnûj‰í, co dûlá mûsto
mûstem – budovu radnice.

MÛj názor je nemûnn˘. Chci se ba-
vit o nové radnici, nikdy jsem se ale
nepostavil za konkrétní projekt. Îád-
n˘ z dosud navrhovan˘ch fie‰ení,
vãetnû poslednû prezentovaného
s novou radnicí na námûstí T. G. Ma-
saryka, mi nepfiipadl ideální. DÛleÏi-
té je nezapomenout na v˘sledky ãerv-
nového vefiejného sly‰ení, které jasnû
fiíkají, Ïe je nutné hledat nová fie‰ení.

Umístit radnici do objektÛ na Hor-
ním námûstí je v tuto chvíli jedním
z dal‰ích návrhÛ, které se snaÏím pfii-
nést do diskuse o podobû nové radni-
ce. Horní námûstí je dlouhodobû ne-
vyuÏívanou lokalitou na‰eho mûsta,
pfiestoÏe je jednou z nejkrásnûj‰ích
a historicky nejzajímavûj‰ích ãástí
mûsta. Renesanãní budovy a konec-
koncÛ samotn˘ zámek volají po zapo-
jení do rozvoje cestovního ruchu na
území Pfierova a pfiivedení Ïivota do
tohoto pfiirozeného centra. Právû rad-
nice umístûná v prostorách dne‰ní
matriky, klubu Tepla a pfiípadnû pfii-
lehl˘ch prostorách s vyuÏitím repre-
zentativních prostor zámku se mi je-
ví jako velmi vhodné a úãelové fie‰ení.

Námûstí TGM je potfieba oÏivit
a pfiilákat do centra obãany. Úkolem
mûsta je pÛsobit na vlastníky nemo-
vitostí na námûstí TGM tak, aby své
objekty opravili a ty tak zaãaly dotvá-
fiet vzhled námûstí. T˘ká se to samo-
zfiejmû i budovy TGM 8, která je ve
vlastnictví mûsta. Revitalizací ná-
mûstí TGM jako celku se zaãala zab˘-
vat pracovní skupina sloÏená ze za-
stupitelÛ mûsta. Myslím si, Ïe v sou-
ãasné dobû nejsme jako mûsto schop-
ni fie‰it budovu tak zvaného EMOSu,
ale musíme se zamûfiit na objekty
v na‰em vlastnictví. ¤e‰ení jihozá-
padní strany námûstí bez radnice,
která by byla umístûna na Horním
námûstí, vidím jako nové fie‰ení celé-
ho bloku budov od BlaÏkova domu aÏ
na konec Blahoslavovy ulice s vyuÏi-
tím pro obãanskou vybavenost. Jedi-
nû pasáÏe, obchÛdky, kavárny, malé
galerie mohou oÏivit námûstí TGM
a pfiivést sem zpût obãany a náv‰tûv-
níky mûsta. Pfii fie‰ení námûstí TGM
jako celku se nesmí zapomenout na
vytvofiení nov˘ch parkovacích míst
mimo prostory námûstí. Šaf

Několik vět 
náměstka primátora
Mgr. Josefa Kulíška

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
4. 11. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

11. 11. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
17. 11. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
18. 11. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
25. 11. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lékárna
U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

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

Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání
ul. Jungmannova (od kfi. s ul. úplná uzavírka do 30. 11.
Su‰ilova  po kfi. ul. gen. ·tefánika) – rekonstrukce vodovodu
ul. gen. ·tefánika (od kfi. s ul. ãásteãná  uzavírka do 30. 11.
Jungmannova po kfi. s ul. – rekonstrukce vodovodu 
Ztracená–Denisova)
ul. Havlíãkova (od. kfi. úplná uzavírka – úprava povrchÛ do 30. 11.
Smetanova po kfi. âechova) po rekonstrukci kanalizace 
ul. Velké Novosady – parkovi‰tû zafiízení staveni‰tû do 31. 12.

pro rekonstrukci vodovodu
chodník ul. Bayerova úplná uzavírka – stavba do 12. 11.

obchodního stfiediska
ul. Barto‰ova a ul. B. Nûmcové ãásteãná uzavírka (prac. místo do 15. 11.

50 m) – oprava komunikace

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

inzerce

Možná v budoucnu při cestě na
radnici nezamíříte na náměstí TGM,
ale na Horní náměstí do budovy
dnešní matriky foto Eva Šafránková

Pozvánka na Multikulturní večer
V sobotu 10. listopadu v 17 hodin se bude konat Multikulturní veãer

v pfierovském klubu Teplo a.s. VyuÏijte moÏnosti se navzájem poznat s ro-
dinami cizích pfiíslu‰níkÛ Ïijících v na‰em mûstû, napfiíklad z Kazachstánu.

V letních a podzimních měsících je třeba
při pobytu v přírodě myslet nejenom na
možná onemocnění způsobená pro-
chladnutím, ale rovněž na nákazy pře-
nášené klíštětem. Ty jsou nebezpečné ze-
jména tím, že se zprvu po-
dobají nezávažným viró-
zám, při nichž bolí jen hla-
va či klouby. I když v Čes-
ké republice každoročně
přibývá případů onemoc-
nění klíšťovým zánětem mozku, stále
patříme mezi státy s velmi nízkou prooč-
kovaností proti tomuto onemocnění.
Člověk se nejčastěji nakazí přenesením
viru klíšťové encefalitidy přisátím infiko-
vaného klíštěte. První příznaky se obvy-
kle objevují jeden až dva týdny poté, kdy
se klíště přisaje. Onemocnění pak probí-
há ve dvou vlnách. Zprvu vypadá jako
lehká chřipka. Po třech až čtyřech dnech
nastává zmírnění. Zhruba po týdnu pak
ale nastoupí vysoké horečky, bolesti hla-
vy a další neurologické projevy, například
nesnášenlivost světla. Převoz do nemoc-
nice je pak nezbytný. V tomto stadiu
může být trvale poškozena nervová sou-
stava. Klíšťový zánět mozku způsobí
podle statistik asi desetině nakažených
lidí trvalé nervové obtíže a choroba mů-
že být v krajním případě i smrtelná. 
K preventivním opatřením patří užívání
vhodného oděvu při vycházkách do pří-
rody, užívání repelentních přípravků
a bezprostřední kontrola těla po návra-

tu. Možnost nákazy se výrazně snižuje
s dobou, která uplynula od přisátí klíště-
te do jeho odstranění. Jedním z nejúčin-
nějších opatření v prevenci tohoto one-
mocnění je očkování, které spočívá

v aplikaci tří dávek základ-
ního očkování. Nejvhod-
nější dobou pro očkování
jsou zimní měsíce, ale lze
je absolvovat kdykoli. Po-
drobné informace o očko-

vání poskytne vždy ošetřující lékař. Není
bez zajímavosti, že Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra ČR svým pojištěncům
poskytuje finanční příspěvek na očková-
ní proti klíšťové encefalitidě, ale i proti ji-
ným závažným onemocněním.
Každoročně připravuje velmi zajímavé
programy preventivní péče o zdraví. Pro
rok 2007 připravila pro své klienty „Ba-
líček očkování,“ přičemž na očkování
proti klíšťové encefalitidě přispívá za sta-
novených podmínek až do výše 500 Kč
na druhou až třetí dávku a přeočkování. 
Bez zajímavosti však jistě nejsou ani dal-
ší zajímavé programy preventivní péče,
včetně vitamínového programu, určené
dětem, studentům i celým rodinám. Po-
drobnější informace o programu rozší-
řené péče získají zájemci na všech pra-
covištích ZP MV ČR.
ZP MV ČR je největší zaměstnaneckou
pojišťovnou v zemi. Působí ve všech re-
gionech a služby svým klientům nabízí
prostřednictvím široké sítě pracovišť.

Nebezpečná klíšťová encefalitida 
umí i zabíjet. 
Chraňte sebe i své blízké.
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
radních 24. září
❖ Schválili pfiijetí daru z Nadaãního

fondu manÏelÛ Livie a Václava
Klausov˘ch v rámci projektu Se-
niofii komunikují – pofiízení poãí-
taãe s monitorem v maximální cel-
kové cenû 25 tis. Kã, vãetnû DPH.

❖ Jmenovali na základû vyhlá‰eného
konkursního fiízení s úãinností od
1. 10. 2007 pana Mgr. Franti‰ka
Îurka do funkce fieditele pfiíspûv-
kové organizace Základní ‰kola Pfie-
rov, Îelatovská 8. Více na stranû 6.

❖ Vzali na vûdomí rozhodnutí v˘bû-
rové komise o v˘bûru vhodného
kandidáta na pozici manaÏera zpro-
voznûní Domova pro seniory v Pfie-
rovû. Pro v˘‰e uvedenou pozici by-
la vybrána Mgr.Danu‰e Frídlová,
s termínem nástupu od 1. 10. 2007. 

❖ Vzali na vûdomí rozhodnutí v˘bû-
rové komise o obsazení místa ad-
ministrativní pracovnice Domova
pro seniory v Pfierovû. Na v˘‰e
uvedené pracovní místo byla vy-
brána Jitka Bakalíková, s termí-
nem nástupu od 1. 10. 2007.

❖ Vzali na vûdomí informaci o ãin-
nosti pracovní skupiny pro realiza-
ci revitalizace mûstského hfibitova
v Pfierovû a uloÏili pracovní skupi-
nû pfiedloÏit Radû mûsta návrh pro-
gramu revitalizace mûstského hfibi-
tova v Pfierovû – ãásti “star˘
hfibitov“ do 3. ãtvrtletí roku 2008.

❖ Navrhli kandidáty Ing. Miloslava
Kácela a Ing. Petra Wisiƒského do
soutûÏe Podnikatel roku 2007
Olomouckého roku.

❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na
vypracování procesní anal˘zy
v rámci Magistrátu mûsta Pfierova. 

Krátce z jednání
radních 12. října
❖ Schválili ãástku 20.600.978,93

Kã na realizaci dodateãn˘ch sta-
vebních prací na Domovû dÛ-
chodcÛ, které nebyly obsaÏeny
v pÛvodních zadávacích podmín-
kách za nabídkovou cenu. 

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûs-
ta Pfierova:
• schválit poskytnutí dotace na

rok 2007 ve v˘‰i 30.000 Kã Do-
mu dûtí a mládeÏe Atlas na
úhradu nákladÛ na dopravu
a ubytování na Mistrovství svûta
v taneãních disciplinách, konané
ve dnech 3.–7. 10. 2007 v nû-
meck˘ch Brémách,

• neschválit poskytnutí dotace na
rok 2007 ve v˘‰i 1.500 Kã Mar-
ku Zatloukalovi na úhradu ná-
kladÛ spojen˘ch s úãastí ve finá-

le soutûÏe Miss Junior 2007, ko-
naném dne 20. 9. 2007 v Praze,

• schválit poskytnutí dotace na
rok 2007 ve v˘‰i 30.000 Svazu
letcÛ âeské republiky, odboãka
ã. 22, zastoupen˘m plk. Miro-
slavem Chalupeck˘m na úhradu
nákladÛ spojen˘ch s organizací
konference Regionální leti‰tû
v blízkosti mûstsk˘ch a prÛmy-
slov˘ch aglomerací,

❖ Vzali na vûdomí vzdání se funkce
fieditelky Mûstské knihovny v Pfie-
rovû, pfiíspûvkové organizace, pa-
ní Mgr. Marie Chromãíkové ke dni
31. 12. 2007.

❖ Souhlasí s konáním vefiejné sbír-
ky ve prospûch ÚSP – Denního
pobytu pro mentálnû postiÏené,
PurkyÀova 16, Pfierov, a to formou
pokladniãky umístûné pod vánoã-
ním stromem na území statutár-
ního mûsta Pfierova v termínu od
2. 12. 2007 do 4. 1. 2008. 
âist˘ v˘tûÏek sbírky bude pouÏit˘
na nákup materiálu na pracovní
terapie.

Krátce z jednání
zastupitelů
12. října
❖ Schválili uzavfiení smlouvy o pfii-

jetí úvûru ve v˘‰i 50 mil. Kã na
profinancování investiãních akcí
vãetnû nákupu nemovitostí s fiád-
nou splatností do 31. 12. 2017 me-
zi statutárním mûstem Pfierov
a Komerãní bankou. 
Peníze budou pouÏity na odkou-
pení budovy Chemoprojektu a ãás-
teãnou úhradu novû budované pfií-
stupové komunikace k Meoptû
Pfierov.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi statutárním
mûstem Pfierov a subjektem IMIT
s.r.o., na ãásteãnou úhradu nákla-
dÛ souvisejících s pofiádáním vefiej-
n˘ch kulturních vystoupení a pfied-
stavení v Mûstském domû pro
obyvatele mûsta v prÛbûhu druhé-
ho pololetí 2007 v ãástce 2.440 ti-
síc Kã.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 
10. prosince
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Pozvánka
Magistrát mûsta Pfierova, odbor rozvoje, oddûlení územního plánování 

zve v‰echny obãany mûsta na 

vefiejné projednání konceptu 
nového územního plánu mûsta Pfierova

28. listopadu v 16 hodin
ve velkém sále Mûstského domu.

Pfiítomni budou zástupci pfierovského magistrátu 
a zpracovatelé územnû plánovací dokumentace.

Svou zahraniãní pracovní cestu
delegace uskuteãnila na základû ofi-
ciálního pozvání primátora mûsta
Kedzierzyn-Kozle pana Wieslava Fa-
fary. 

V prÛbûhu této tfiídenní náv‰tûvy
zástupci obou mûst podepsali vzá-
jemnou smlouvu o partnerství, v níÏ
Pfierov a Kedzierzyn-Kozle deklarují
svou vÛli podporovat ideu sjednoce-
né Evropy a zavazují se rozvíjet pfiá-
telské vztahy a vzájemnou spoluprá-
ci, a to v oblasti kultury i v oblasti
hospodáfiské. Obdobnou smlouvu
o partnerství podepsala polská stra-
na nejen s Pfierovem, ale i s ukrajin-
sk˘m mûstem Smila.

Podepsáním partnerské smlouvy
vyvrcholila oboustranná snaha zú-
ãastnûn˘ch mûst navázat vzájemné
pfiátelské vztahy. Nutno fiíci, Ïe na

jejím poãátku stála polská strana,
která jako první oslovila ãelní pfied-
stavitele Pfierova a pfii‰la s návrhem,
aby obû mûsta v budoucnu spolu-
pracovala a pokusila se v rámci part-
nerství spoleãnû realizovat nûkteré
projekty. 

Zástupci mûsta Kedzierzyn-Kozle
nav‰tívili poté na poãátku ãervna le-
to‰ního roku Pfierov, aby projednali
s jeho vedením svÛj návrh partner-
ské smlouvy. Text smlouvy byl v zá-
sadû akceptován, následnû dopraco-
ván odborem právním a na poãátku
záfií ho pfierov‰tí zastupitelé schváli-
li. Poté jiÏ nic nebránilo tomu, aby
smlouva o partnerství a vzájemn˘ch
pfiátelsk˘ch vztazích obou mûst byla
oficiálnû uvedena v Ïivot. 

Šárka Krákorová Pajůrková,
náměstkyně primátora

Starosta ukrajinského města Smile, primátor polského Kedzierzynu-Kozle
a přerovský primátor před podpisem smlouvy o partnerství foto Zdeněk Daněk

Na samém konci měsíce září se z polského města Kedzierzyn-Koz-
le vrátila do Přerova delegace, která se účastnila v čele s primá-
torem Jiřím Lajtochem oslav 200. výročí obléhání pevnosti Kozle
napoleonskou armádou. 

Přerov uzavřel partnerskou smlouvu s polským městem Kedzierzyn-Kozle
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Přerovan stavěl první českou stanici v Antarktidě
Rozhovor s držitelem Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského Ing. Michalem Andrlem

� Stále cestujete a nedávno jste se
mi ozval z Rumunska. âím vás láká
tato zemû?

V Rumunsku jsem také pracoval
pro firmu PSG International a. s. By-
la to dal‰í moje pracovní ‰tace. Pra-
coval jsem tam v dobû, kdy se Ru-
munsko jako v˘znamn˘ trh chystalo
ke vstupu do Evropské unie.

� Nicménû vrcholem va‰í profesní
kariéry je funkce vedoucího stavby
první ãeské vûdecké stanice J. G.
Mendela v Antarktidû. âím jste si vy-
slouÏil takové odpovûdné postavení?

To je spí‰ otázka pro mé nadfiíze-
né. Byla to trochu náhoda a trochu
‰tûstí. Konkurs na tuto zakázku vy-
hrála na‰e zlínská firma a její maji-
telé hledali vedoucího stavby mezi
zamûstnanci. Oslovili nûkolik pra-
covníkÛ a mezi nimi i mû, dohodli
jsme se a funkci vedoucího stavby

jsem pfiijal. Vûdeckou stanici jsme
budovali po dvû letní období, která
v Antarktidû trvají od ledna do dub-
na. Stavbu financovala Masarykova
univerzita v Brnû ve spolupráci s mi-
nisterstvem ‰kolství.

� MÛÏete nám pfiiblíÏit klimatické
podmínky, ve kter˘ch jste v Antark-
tidû pracovali?

Byly dosti promûnlivé. Ve dne by-
lo tfieba pût aÏ deset stupÀÛ tepla,
ale do rána napadlo deset centimet-
rÛ snûhu. Nepfiíjemné byly hlavnû
studené vûtry, které byly tak silné,
Ïe dokázaly roztrhnout stan. Jejich
síla nám nejvíce znepfiíjemÀovala
práci.

� Není tato stanice pro tak malou
zemi jako je na‰e velk˘m luxusem?

Úãelem vûdecké stanice je vytvofiit
zázemí pro vûdecké pracovníky a An-
tarktida je zatím stále kontinent vû-
dy. âe‰tí vûdci i v minulosti pracova-
li v Antarktidû v rámci vûdeck˘ch t˘-
mÛ na zahraniãních stanicích. To, Ïe
dnes mohou pracovat na vlastní sta-
nici a zvát ke spolupráci zahraniãní
kolegy zvy‰uje kredit na‰í vûdecké
obce i âeské republiky. Navíc tech-
nické fie‰ení stanice, které navrhl
Ing. Suchánek, je velmi moderní
a vyuÏívá alternativní zdroje energie.

� Ve vûãnû studené oblasti to jistû
není zanedbatelné. Jaké zdroje jste
vyuÏívali?

Vytápûní bylo fie‰eno vzducho-
technikou pfies solární kolektory
a malé vûtrné elektrárny. Slunce 
a vítr pak nahrazoval dieslov˘ motor.

Energie takto vytvofiená úplnû staãí
pro práci deseti vûdeck˘ch pracovní-
kÛ na stanici.

� Jaké zku‰enosti jste si z Antarkti-
dy pfiinesl?

Velmi zajímavé bylo setkávání se
zvífiaty, jako byli tuleni, tuãÀáci
a lachtani. Ale nejvût‰í záÏitek mám
z poznání, co kolegové pro mû v an-
tarktické pustinû znamenali. Potvr-
dil jsem si, Ïe bez t˘mu nelze reali-
zovat takto nároãné projekty. 

� VzpomeÀte proto alespoÀ struãnû
prÛbûh stavby.

Hned zpoãátku v˘stavbu zkompli-
kovala havárie dvou lodí, které zaji‰-

Èovaly transport materiálu z mûsta
Punta Aeros na místo stavby. Z toho-
to dÛvodu se celá na‰e skupina rozdû-
lila a já se tfiemi dal‰ími pracovníky
jsme odletûli na ostrov Santa Ross za-
hájit pfiípravné práce ke stavbû vûdec-
ké stanice. Spolu s námi letûli i ar-
gentin‰tí vûdci. Na‰i ostatní kolegové
zaji‰Èovali nakládku na náhradní loì
a za námi dorazili po tfiech t˘dnech
i s nákladem. Právû vykládka materiá-
lu byla nejtûÏ‰í etapou v˘stavby. Trva-
la ‰estatfiicet hodin a pfii ní nám po-
máhali vojáci argentinské armády.
V této první etapû jsme umístili ‰est
kontejnerÛ. Dal‰í ãást stavby se reali-
zovala o rok pozdûji, ale jiÏ bez mé
úãasti. Já jsem byl povûfien fiízením
stavby na‰í poboãky v Rumunsku.

� Jak vypadal vá‰ pracovní den v An-
tarktidû?

Pracovali jsme od osmi ráno do
dvaceti hodin veãer. Pfiitom nûkdo
z nás vafiil, coÏ pfii na‰ich zásobách
nebyl problém. Jen se nám nedafiilo
upéct chléb. PfiestoÏe jsme recept
pfiesnû dodrÏovali a dále zkou‰eli
v‰echno moÏné, tûsto nenakynulo
a chléb byl jako cihla.

� A jak jste trávili voln˘ ãas?
âasto jsme dûlali v˘lety do okolí.

Nûkdy s námi chodili geologové a ti
nám ukazovali rÛzné vyvfieliny a dal-
‰í zajímavosti. Zajímavé také bylo po-
zorovat ledové kry v mofii, které se
stále pfieskupovaly a plnily prÛliv. Po-
hled na nûho byl proto pokaÏdé jin˘.
Televizní signál v Antarktidû není,
a tak nám museli staãit poãítaãe
a noteboky s nûkolika cédéãky, hlav-
nû s ãesk˘mi filmy. âíst se moc ne-
dalo, a tak jsme se radûji setkávali ve
spoleãenském stanu.

� Na ãem nyní pracujete?
Po dvou letech v Rumunsku jsem

byl „nominován“ na projekt v˘stavby
elektrárny v Ruské federaci, která má
stát ve mûstû Krasavino, 1200 kilo-
metrÛ severov˘chodnû od Moskvy.
TakÏe nyní tvofiím t˘m a seznamuji
se s dal‰ími nov˘mi zákazníky.

� Jste rodil˘m Pfierovanem a jistû zde
máte mnoho znám˘ch. MÛÏete se jim
pfiipomenout nûkter˘mi údaji?

V Pfierovû jsem bydlel do roku
1987. Do základní ‰koly jsem chodil
na Z· Svisle. Pfierovskou prÛmyslov-
ku jsem absolvoval ve tfiídû profeso-
ra Ing. Josefa Dvorníka. M˘m záj-
mem byl hlavnû sport. Chodil jsem
do plavání a dûlal i dal‰í sporty, me-
zi nimi také rychlostní kanoistiku.
Pozdûji mi zÛstalo jen sjezdové lyÏo-
vání. V Brnû, kde nyní bydlím, dûlám
instruktora lyÏování ve vefiejné ly-
Ïafiské ‰kole. Vztah ke sportu jsem
podûdil po rodiãích, ktefií mû i bratra
k nûmu vedli.

Miroslav Rozkošný

Přerovský rodák, absolvent přerovské Střední průmyslové školy
strojní a následně Vysokého učení technického v Brně, šestačtyřice-
tiletý Ing. Michal Andrle, obdržel Cenu města Přerova za propagaci
našeho města. Svoji profesní dráhu začal v PSP Egineering Přerov ja-
ko projektant a později pracoval v PSG International a. s. Nejdál ší-
řil dobré jméno našeho města až v Antarktidě, kde na ostrově Ja-
mes Ross pracoval jako vedoucí stavby první české vědecké stanice.

Na ostrově James Ross stojí první česká vědecká stanice
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„Domov pro se-
niory v Pfierovû
v ulici Optiky
vzniká z b˘valého
areálu osmnácti
tfiídní základní
‰koly, vystavûné
pfied více neÏ ãty-

fiiceti lety. Jeho stavební koncepce
vychází z pÛvodních konstrukãních
a stavebních principÛ uplatÀovan˘ch
v té dobû pfii stavbû ‰kol, a to sesku-
pením ‰esti men‰ích pavilonÛ kolem
podélné chodby. Architektonické fie-
‰ení areálu domova pro seniory mu
dá pfies v‰echna omezení stávajícími
budovami svébytn˘ v˘raz oÏivující
prostfiedí této ãásti mûsta, tvofiené
tradiãními sídli‰tními i panelov˘mi
domy,“ vysvûtlila úvodem.

„Barevné fie‰ení domova navrÏené
ve v˘razné kombinaci tfií základních
barev, ‰edé, ãervené a Ïluté, doplnû-
né o ‰edoãernou stfie‰ní krytinu
a stfiíbrnou barvu ocelov˘ch kon-
strukcí, by mûlo aktivizovat a pozi-
tivnû ovlivÀovat jeho obyvatele a zá-
roveÀ jim napomáhat v orientaci. Ne-
dílnou souãástí architektury domova
bude popínavá zeleÀ pnoucí se po
podpÛrn˘ch konstrukcích. Pro ven-
kovní pobyt uÏivatelÛ je navrÏena vol-
ná plocha v sousedství matefiské ‰ko-
ly s pû‰ími chodníky, odpoãinkov˘mi
laveãkami, vodní fontánkou a altá-
nem,“ popsala Danu‰e Frídlová.

„Hlavní vstup do domova bude
z Kabelíkovy ulice, bude vázán na pfií-
jezd a parkování osobních a obsluÏ-
n˘ch aut. Ve vstupním pavilonu bude
slouÏit obyvatelÛm bufet s kapacitou
dvaceti míst a shromaÏìovací sál se
zv˘‰enou jevi‰tní plochou s ‰edesáti
ãtyfimi místy u stolÛ nebo sto dvaceti
osmi místy v fiadovém uspofiádání. Sál
mÛÏe b˘t pfiíleÏitostnû vyuÏíván i ve-
fiejností mûsta. Stávající vstup z ulice
Optiky bude slouÏit jako zamûstnanec-
k˘ s parkovacími místy a stojany na
kola,“ informovala manaÏerka.

„Domov bude slouÏit 81 klientÛm,
z toho bude 17 uÏivatelÛ bydlet v jed-

nolÛÏkov˘ch pokojích a 64 uÏivatelÛ
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích. V‰echny
pokoje budou mít signalizaãní
systém, telefonní spojení, interneto-

vá pfiipojení a samostatná sociální za-
fiízení vybavená sprchou, umyvadlem
a WC. Souãástí pokojÛ v pfiízemí bu-
dou uzavfiené terasy oddûlené od

sousedÛ i od okolí neprÛhledn˘mi
stûnami. Pokoje v poschodí budou
mít balkony chránûné proti de‰ti
a povûtrnostním vlivÛm pfiístfie‰ky,“
nastínila Frídlová.

„V kaÏdém ze ãtyfi pavilonÛ budou
komfort sluÏeb obstarávat o‰etfiovny,
jídelny slouÏící zároveÀ jako spole-
ãenské místnosti, koupelny s elek-
tricky zvedan˘mi vanami s moÏnos-
tí zajetí pojízdného zvedáku a spr-
chové panely se sprchov˘mi lÛÏky.
V jednom z pavilonÛ bude umístûna
rehabilitace se ãtyfimi stanovi‰ti pro
fyzikální terapii a jedním masáÏním
pracovi‰tûm. Souãástí areálu domo-
va bude i tûlocviãna s náfiaìovnou,

dvû místnosti pro pracovní terapii
obyvatel, poãítá se s v˘robou kera-
miky s moÏn˘m zakoupením kera-
mické pece a s ruãními pracemi.
V domovû bude knihovna s ãítárnou,
kadefinictví a pedikúra,“ vyjmenova-
la zafiízení, která budou slouÏit míst-
ním obyvatelÛm domova.

Stravování seniorÛ i zamûstnancÛ
bude zaji‰Èovat externí firma pfiípra-

vou snídaní, svaãin a studen˘ch ve-
ãefií pfiímo v prostorách domova,
obûdy a teplé veãefie bude pfiipravo-
vat ve vlastní provozovnû a dováÏet

je do domova. Lékafiskou péãi o oby-
vatele bude obstarávat smluvní prak-
tick˘ lékafi s ordinaãními hodinami
v domovû, odbornou lékafiskou péãi
potom specializovaní lékafii ve sv˘ch
ordinacích v Pfierovû. Domov bude
mít vlastní prádelnu vybavenou praã-

kami se su‰iãkami, mandlem, kde se
bude prát osobní prádlo klientÛ do-
mova a pracovní odûvy zamûstnancÛ,
a opravnu odûvÛ.

Cel˘ areál domova bude bezbarié-
rov˘, ve v‰ech pavilonech budou lÛÏ-
kové v˘tahy a jeden nákladní v˘tah,
v‰echny s nízkou hluãností a opti-
mální energetickou nároãností.

PÛvodní rozpoãet na v˘stavbu ãi-
nil 138 milionÛ korun. Dodatkem ke
smlouvû radní schválili jeho nav˘‰e-
ní o 20,6 milionÛ korun. DÛvodem
nárÛstu nákladÛ jsou neãekané pro-
blémy s podloÏím, které ohroÏovaly
statiku objektu. Navíc musel b˘t zli-
kvidován i topn˘ kanál ve spojova-
cím krãku, zbourány betonové me-
zaniny a Ïelezobetonové patky zá-

kladÛ u pavilonÛ, vymûnûno podlo-
Ïí pod základovou spárou pavilonÛ,
vybudována nová pátefiní kanalizace
a zmûny nastaly i u krovu, stfie‰ní
krytiny a dal‰ích povrchÛ. Dotace od
státu ãiní 100 milionÛ.

Eva Šafránková

Chcete využít služeb nového domova pro seniory?
Stavba domova důchodců i přes určité problémy začíná nabývat ur-
čitější podoby. Bližší informace určené nejen těm, kteří mají zájem
o bydlení v tomto zařízení, nám poskytla jeho manažerka Mgr. Da-
nuše Frídlová, která nastoupila začátkem října a jejím úkolem je při-
pravit toto zatím budované zařízení na přijetí prvních klientů.

Letecký pohled na šest pavilonů budoucího domova pro seniory foto Ing. Aleš Frídl

Už jen dva měsíce na výměnu řidičského průkazu
UÏ pouhé dva mûsíce mají drÏitelé fiidiãského

prÛkazu vydaného v termínu od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993 (typy CZ 1–3).

Vzhledem k velkému objemu fiidiãsk˘ch prÛka-
zÛ urãen˘ch k v˘mûnû je smyslem této informace
dosaÏení stavu rovnomûrného tempa v˘mûny fii-
diãsk˘ch prÛkazÛ a odstranûní stresujících situa-
cí vyvolan˘ch obrovsk˘m náporem zájemcÛ o v˘-
mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ pfied koncem lhÛt v˘-
mûn jednotliv˘ch typÛ fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, jak to-
mu bylo v praxi nedávné minulosti. Tohoto stavu
není moÏné dosáhnout bez aktivní spoluúãasti dr-

ÏitelÛ fiidiãsk˘ch prÛkazÛ. Ve správním obvodu
Odboru dopravy Magistrátu mûsta Pfierova je ve-
deno 50 882 fiidiãÛ, z toho je 11 173 fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ, které byly vydány v období od 1. ãerven-
ce 1964 do 31. prosince 1993. Do 9. fiíjna 2007 jich
bylo vymûnûno 5 615.

Obracíme se proto na v‰echny drÏitele fiidiãsk˘ch
prÛkazÛ, které byly vydány od 1. ãervence 1964 do
31. prosince 1993, aby poÏádali o v˘mûnu fiidiã-
ského prÛkazu vãas a u‰etfiili si tak zbyteãné potí-
Ïe a prÛtahy ve frontách na konci termínovaného
období pfii v˘mûnû fiidiãského prÛkazu.

Statutární mûsto Pfierov, komise prevence kri-
minality a BESIP, vyz˘vá fiidiãe – amatéry, aby
vyuÏili pfiíleÏitosti ke zdokonalení sv˘ch znalostí
ze zákona ã. 361/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, o provozu vozidel na pozemních komu-
nikacích.

Bezplatná beseda se uskuteãní v sále pfierov-
ského kina HVùZDA, âechova 49, Pfierov I-Mûs-
to dne 19. listopadu 2007 v 15 hodin.

Výzva řidičům
– amatérům

V˘dej formuláfiÛ Ïádostí a pfiíjem Ïádostí do Domova pro seniory, ul. Opti-
ky, Pfierov, provádí Sociální sluÏby mûsta Pfierova, U Îebraãky 18, 750 02
Pfierov, Jitka Bakalíková, tel. 581 736 358, 581 736 370, kl. 610, mobil
602 101 369.
Formuláfi Ïádosti bude k dispozici rovnûÏ na www. mu-prerov.cz. a na Ma-
gistrátu mûsta Pfierova, odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví, Smeta-
nova 7, dvorní trakt. Îadatelé mohou rovnûÏ pfievést své Ïádosti o umís-
tûní v Domovû pro seniory Pfierov z jin˘ch domovÛ pro seniory. Pravdû-
podobné zahájení provozu domova je plánováno na 4. ãtvrtletí 2008.

Domov bude sloužit 81 klientům, z toho bude
17 uživatelů bydlet v jednolůžkových pokojích

a 64 uživatelů ve dvoulůžkových pokojích.
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Představujeme… Úspěšné Bludičky ZUŠ B. Kozánka

Základní ‰kola
Îelatovská má ne-
spornû fiadu sil-
n˘ch a kladn˘ch
stránek, na kte-
r˘ch lze stavût, ale
v nûkter˘ch smû-
rech je zapotfiebí
provést zmûny,

aby odpovídala nov˘m moderním
trendÛm a nárokÛm. Chceme nava-
zovat na dobré tradice ‰koly, na vy-
sokou prestiÏ, kterou má mezi ‰iro-
kou vefiejností. Dokladem toho je
i poãet na‰ich absolventÛ úspû‰nû
pfiijat˘ch na stfiední ‰koly.

Letos v záfií odstartoval nov˘ ‰kol-
ní vzdûlávací program, kter˘ je dílem

celého kolektivu pedagogÛ ‰koly.
Program je orientován na osobnost
Ïáka, na jeho v‰estrann˘ a harmonic-
k˘ rozvoj. V˘uka podle tohoto nové-
ho programu zaãala v 1. a 6. tfiídách,
ale uÏ nyní se ‰kola pfiipravuje na po-
stupné zavedení do dal‰ích roãníkÛ.

V souvislosti se souãasn˘mi trendy
klade ‰kola dÛraz na nûkteré oblasti
v˘chovy a vzdûlávání a má i dal‰í spe-
cifika, která ji odli‰ují od ostatních
‰kol. Dlouhodobû na ‰kole preferuje-
me roz‰ífienou v˘uku cizích jazykÛ.
Anglick˘ jazyk vyuãujeme uÏ od
1. roãníku a na II. stupni nabízíme dá-

le jazyk nûmeck˘ a rusk˘. Stejnû tak
je na II. stupni zavedena roz‰ífiená v˘-
uka informatiky a v˘poãetní techniky,
dûti na I. stupni mohou v této oblasti
vyuÏít nabídky zájmov˘ch krouÏkÛ.

Tradicí na‰í ‰koly jsou sportovní
spádové tfiídy se zamûfiením na lední
hokej. Plánujeme spojení i s dal‰ími
sporty, první kroky jsme jiÏ podnikli
ve spolupráci s vedením oddílu stol-
ního tenisu. Dále mÛÏeme dûtem
nabídnout mimo‰kolní vyÏití v fiadû
zájmov˘ch útvarÛ. Nadstandardem
‰koly je urãitû jiÏ druh˘m rokem
fungující keramická dílna. 

Svoje umûní, schopnosti, talent
a nadání mohou Ïáci pfiedvést vefiej-
nosti v rámci kulturních vystoupení,

která jako kaÏdoroãnû opût chystá-
me. I v leto‰ním roce se Ïáci budou
pfiipravovat na vánoãní jarmark, ne-
bude chybût ‰kolní akademie pro ro-
diãe. Velkému zájmu se tû‰ila ãerv-
nová zahradní slavnost spojená s vy-
fiazováním ÏákÛ 9. tfiíd, v jejíÏ tradi-
ci chceme pokraãovat. Vedle tûchto
akcí samozfiejmû kantofii a Ïáci pfii-
praví nûkolik besídek, které se usku-
teãní v prÛbûhu ‰kolního roku.

Na‰ím cílem je pfiipravit Ïáky do
dal‰ího Ïivota takov˘m zpÛsobem,
aby v nûm byli úspû‰ní a rádi na svá
‰kolní léta vzpomínali. Šaf

JiÏ v prvních mûsí-
cích ‰kolního roku se
Základní umûlecká ‰ko-
la B. Kozánka v Pfierovû
mÛÏe pochlubit v˘raz-
n˘m úspûchem, o kter˘
se postaral taneãní obor
s pedagogem a choreo-
grafem Jaroslavem
Gajzbacherem.

V polském Opole od-
startovalo zaãátkem záfií
Mistrovství Evropy v ma-
Ïoretkovém sportu, kte-
ré je vrcholn˘m podni-
kem maÏoretkové asoci-
ace. âeskou republiku jiÏ
poãtvrté za sebou repre-
zentoval také pfierovsk˘
soubor Bludiãky zdej‰í ZU·ky. První
den soutûÏe, kter˘ patfiil sóloforma-
cím, zaãal pro dûvãata ne‰Èastnû. KvÛ-
li technick˘m problémÛm autobusu,
kterému v de‰tivém poãasí vypovûdû-
ly sluÏbu stûraãe, dorazila na místo
konání se zpoÏdûním. Navíc námûstí,
kde se soutûÏ mûla konat, zelo prázd-
notou. SoutûÏ byla totiÏ pro nepfiízeÀ
poãasí pfieloÏena do haly na druhém
konci mûsta. A tak sólistka Jana Zed-
ková naskoãila do úvodní soutûÏe, só-
la s hÛlkou, bez jakékoliv pfiípravy

a rozcviãení. Pfiesto
pfiedvedla velice kvalitní
v˘kon a jen tûsnû skon-
ãila pod stupni vítûzÛ.
Miniformace se na vr-
cholné soutûÏi prezento-
vala poprvé a po urput-
ném boji obsadila skvûlé
‰esté místo. Veronika
Vránová s Janou Zedko-
vou (na fotografii) po
bezchybném vystoupení
ve formaci duo s tfiásnû-
mi získaly titul vícemist-
ryÀ Evropy. 

V soutûÏi skupin byly
Bludiãky v pochodovém
defilé pfii konkurenci 14
nejlep‰ích evropsk˘ch

souborÛ na ãtvrté pozici, kterou si
udrÏely i po soutûÏi pódiov˘ch sestav
a umístily se tak v Top six elitních ev-
ropsk˘ch maÏoretkov˘ch souborÛ.
Uãitel Jaroslav Gajzbacher obdrÏel od
poroty soutûÏe zvlá‰tní ocenûní.

Dal‰ího úspûchu dosáhla dûvãata
v polovinû fiíjna na 5. roãníku maÏo-
retkové soutûÏe v mal˘ch formacích
o cenu TK Adria v Havífiovû. Zde zís-
kala medaile a poháry za tfii tfietí
a jedno druhé místo.

Bohumil Kratochvíl, zástupce ředitele

Tato akce, organizovaná pracovní-
ky Magistrátu mûsta Pfierova, odbo-
ru Ïivotního prostfiedí, se koná jiÏ od
roku 2004. Sbûr byl zaveden nejdfií-
ve v základních ‰kolách a následnû,
v roce 2006, se do sbûru zapojily
v‰echny matefiské ‰koly. Celkové
mnoÏství baterií získan˘ch tímto
sbûrem ãinilo 1660 kg.

Z devíti základních ‰kol v Pfierovû
nejvíce baterií nasbírali Ïáci Z· Vel-
ká DláÏka 119 kg, Z· Za ml˘nem

156 kg a Z· U tenisu 108 kg.
Z dvaceti matefisk˘ch ‰kol v Pfiero-

vû nasbírali nejvíce baterií Ïáci M·
U tenisu 243 kg, M· Máchova (ã. 1)
113 kg a M· Kozlovská 205 kg. Vítûz-
né základní a matefiské ‰koly obdrÏely
od mûsta odmûny v celkové v˘‰i 15 ti-
síc korun, napfiíklad v podobû knih,
sportovních potfieb, rÛzn˘ch her, po-
tfieb pro v˘tvarnou v˘chovu ãi hraãek.
Ing. Marcela Novotná, odbor životního

prostředí přerovského magistrátu

S platností od 1. října byl jmenován ředitelem Základní školy Že-
latovská Mgr. František Žůrek, který na této škole působil 14 let
jako učitel matematiky a zeměpisu. 
Nepochybně si přeje, aby děti do „jeho“ školy chodily rády a ro-
diče byli s kvalitou výuky a nabídkou různých zájmových aktivit
spokojeni. Zeptali jsme se ho, jakou má představu a plány, aby se
podařilo výše uvedené uvést v život.

V první školní den rodiče doprovodili třicet šest prvňáčků

Školáci soutěžili ve sběru baterií

Z mateřských škol byli ve sběru baterií nejúspěšnější žáci MŠ U tenisu

foto Ing. Marcela Novotná

Ve školním roce 2006/2007 probíhal opět ve všech základních a ma-
teřských školách v Přerově sběr použitých monočlánků a baterií.

Střecha ZŠ Za mlýnem je v havarijním stavu
Po prvních podzimních de‰tiv˘ch

dnech se projevily problémy se stfie-
chou tûlocviãen Základní ‰koly Za
ml˘nem. Radní se proto zab˘vali fie-
‰ením havarijního stavu stfiechy. Její
opravou byla povûfiena ‰kola, finanã-
ní prostfiedky budou uvolnûny po pro-

vedení zadávacího fiízení a pfiedloÏení
podepsané smlouvy o dílo. Základní
‰kola mÛÏe zapojit ze sv˘ch fondÛ na
tuto opravu maximálnû 100 tisíc ko-
run. Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy proto poÏádal o rozpoãtové
opatfiení ve v˘‰i 1 milionu korun.
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� Hned na zaãát-
ku na‰eho rozho-
voru bych se
chtûla zeptat, zda
je vypracovaná
koncepce v˘sadby
zelenû v na‰em
mûstû a s jakou

ãasovou perspektivou? Nûkter˘m ob-
ãanÛm mûsta vadí, Ïe stromy jsou
vysazovány, trochu nadnesenû fieãe-
no, chaoticky, buì ojedinûle nebo
v podobû náhodn˘ch skupinek dvou
tfií stromÛ, zvlá‰tû na sídli‰tích.

V˘sadbu zelenû bych rozhodnû ne-
nazvala chaotickou. V Pfierovû jsou
vytypované lokality pro v˘sadbu stro-
mÛ, i kdyÏ nalezení vhodn˘ch míst je
velmi obtíÏné, v pozemcích je umís-
tûno mnoho inÏen˘rsk˘ch sítí nebo
jsou územním plánem urãeny pro v˘-
stavbu. Proto jsou stromy vysazová-
ny jednotlivû do vhodn˘ch míst. Ob-
dobn˘m problémem jsou rekon-
strukce star˘ch stromofiadí. Pokud by
se stromy vykácely v celém rozsahu,
vût‰inou správci sítí poÏadují dodrÏet
ochranná pásma kolem sítí, a tudíÏ
vysadit zde znovu stromy za dan˘ch
podmínek je znaãnû problematické.

� Právû v tyto dny opût nastává ãas
vhodn˘ pro jejich vysazení. MÛÏete in-
formovat ãtenáfie, ve kter˘ch ulicích
se s ním poãítá? Kde byly vysazeny
stromy v tomto roce a v jakém poãtu?

KaÏdoroãnû jsou stromy vysazová-
ny v jarním a podzimním termínu.
Letos byly vysazeny napfiíklad kolem
cyklostezky za parkem Michalov,
v Kozlovicích, Henãlovû, v ulici ·ro-
bárovû, Sokolské i jinde v celkovém
poãtu 70 kusÛ a rÛzné druhové sklad-
bû, pfievaÏují hlavnû javory a lípy.
S podzimní v˘sadbou se zapoãalo
v fiíjnu a bude se pokraãovat aÏ do
konce listopadu. Stromy budou vysa-
zeny v rÛzn˘ch lokalitách na celém
území mûsta v poãtu zhruba 45 kusÛ. 

� V‰ímaví lidé jistû pozorují velkou
„úmrtnost“ vysazen˘ch stromÛ. Na-
pfiíklad jenom ve vnitfiním obvodu
Michalova park „zdobí“ více neÏ 50
uschl˘ch mlad˘ch stromÛ, u kter˘ch
se opravdu uÏ nedá pfiedpokládat, Ïe
se je podafií „oÏivit“. âím si odbor-
níci firmy, která je vysazuje, vysvût-
lují tento stav a proã nereagují na
danou situaci? 

Je pravda, Ïe mnoÏství stromkÛ,
které nepfieÏijí pfiesazování, je znaãné.

Stromy ve mûstû jsou cílenû vysazo-
vány aÏ v urãitém stupni zralosti tak,
aby nebyly snadn˘m terãem vandalÛ,
ale ãím vût‰í strom, tím vût‰í riziko, Ïe
se bude obtíÏnûji po pfiesazení akli-
matizovat. Neujmutí vysazen˘ch stro-
mÛ mÛÏe b˘t zpÛsobeno mnoha dal-
‰ími vlivy. MÛÏe se jednat o ‰patné vy-
jmutí dfieviny ze ‰kolky a následnou
ne‰etrnou manipulaci a expedici stro-
mu, jako je napfiíklad pfieschnutí balu,
vystavení mrazu, slunci, dlouhá doba
mezi vyjmutím ze zemû a v˘sadbou
stromu a podobnû. Dfieviny mohou
b˘t vysazeny do nevhodné lokality,
mohou b˘t napadeny ‰kÛdci. Pocho-
pitelnû mÛÏe b˘t na vinû i zanedbaná
údrÏba, napfiíklad strom je nedosta-
teãnû zaléván. Nezfiídka dochází
i k mechanickému ãi chemickému po-
‰kození. Pfiíãinou úhynu b˘vá i pov˘-
sadbov˘ stres dfievin, kdy uhynou bez
zjevn˘ch pfiíãin nûkolik let po v˘sad-

bû. Na vysazené stromy uplatÀujeme
vût‰inou tfiíletou záruãní lhÛtu. I v Mi-
chalovû budou na podzim vymûnûny
stromy v rámci reklamací.

� Jak je zaji‰tûna péãe o vysazené
stromy a kdo za ni zodpovídá, kon-
krétnû napfiíklad v Michalovû? Proã
odpovûdní pracovníci nereagují na
opakované uhynutí vysazen˘ch stro-
mÛ tím, Ïe zvolí jin˘ druh, nebo se po-
kusí o‰etfiit pÛdu tak, aby byla vhod-
ná pro v˘sadbu vybran˘ch stromÛ?

V˘sadby v parku Michalov probí-
haly v nûkolika etapách, které reali-
zovaly rÛzné firmy s následnou dvou-
letou aÏ pûtiletou údrÏbou. V roce
2005 na podzim zde bylo vysazeno 30
dubÛ v krajináfiské ãásti parku. V jar-
ním období 2006 nara‰ily, duby ra‰í

velmi pozdû, aÏ v kvûtnu, v letním
období byly stromy napadené padlím
a následnû chemicky o‰etfieny. Pfied-
ãasnû shodily listí. V dal‰ím jarním
období jiÏ tyto stromy nevyra‰ily.
V rámci reklamaãního fiízení budou
nahrazeny do konce listopadu.

V˘sadbu dfievin a jejich druhovou
skladbu v parku Michalov navrhuje
odborn˘ projektant, kter˘ zpracoval
celkovou koncepci parku. Problémy
s usycháním stromÛ s ním pracovní-
ci odboru majetku a Ïivotního pro-
stfiedí pfierovského magistrátu prÛ-
bûÏnû konzultují.

� Jaká ãástka byla investována do v˘-
sadby v minulém roce, kolik penûz
je v plánu „prosázet“ letos a budou
se navy‰ovat peníze na v˘sadbu ze-
lenû v roce 2008?

V roce 2006 byly realizovány v˘sad-
by v ãástce okolo 350 tisíc korun. V le-
to‰ním roce ãástka ãiní pfiibliÏnû 400
tisíc korun a na rok 2008 máme vy-
ãlenûno 500 tisíc korun. âást finanã-
ních prostfiedkÛ získáváme z tak zva-
né náhradní v˘sadby, kdy uplatÀuje-
me vzniklou ‰kodu na zeleni u firem,
které napfiíklad pfii stavbû v rámci po-
volení nûkteré stromy musely odstra-
nit. Náhradní v˘sadba ov‰em není v‰e-
lék za kácení vzrostl˘ch letit˘ch stro-

mÛ. Ani alej ãerstvû vysazen˘ch mla-
d˘ch stromkÛ neplní nûkolik desetile-
tí funkci dospûl˘ch zdrav˘ch jedincÛ.

� Má mûsto moÏnost úãinného po-
stihu majitelÛ nákupních center,
ktefií v rámci povinné v˘sadby zane-
dbali následnou péãi o stromy a tím
do‰lo k jejich úhynu? Jako pfiíklad
mÛÏeme uvést sportovní centrum
Kry‰kÛv ml˘n nebo Billu...

Odbor Ïivotního prostfiedí mÛÏe
uloÏit následnou péãi o dfieviny po
nezbytnû nutnou dobu, nejv˘‰e v‰ak
na dobu pûti let. Dojde-li v‰ak k uhy-
nutí stromu po uplynutí této lhÛty,
nelze vlastníkovi pozemku násled-
nou v˘sadbu nafiídit. Je moÏné,
v rámci jiného povolovacího fiízení,
uloÏit novou náhradní v˘sadbu

v místech, kde strom jiÏ dfiíve uhy-
nul, av‰ak pouze se souhlasem vlast-
níka pozemku. Napfiíklad v pfiípadû
Billy uÏ bylo nûkolik stromÛ takto
doplnûno. Nûkdy se v‰ak ukáÏe, Ïe
i po opakované v˘sadbû stromy hy-
nou, i bez zjevného po‰kození van-
daly a pak je zfiejmé, Ïe podmínky
jsou pro strom nevhodné a dal‰í opa-
kování v˘sadby je neperspektivní.

� Citlivou záleÏitostí je zmínûné ká-
cení stromÛ. Kde a z jak˘ch dÛvodÛ
se s tímto zásahem v nejbliÏ‰ích mû-
sících poãítá a z jak˘ch dÛvodÛ?

V souãasné dobû není plánováno
rozsáhlé kácení. V období vegetaãní-
ho klidu budou odstranûny pomístnû
stromy, které byly povoleny ke káce-
ní správním orgánem ochrany pfiíro-
dy na základû Ïádostí. DÛvodem ká-
cení je jejich ‰patn˘ zdravotní stav ãi
napfiíklad nevhodné umístûní dfievin. 

� Pokud v centru mûsta není moÏ-
ná v˘sadba stromÛ, co brání ve vût-
‰í mífie umístûní mobilní zelenû se
vzrostlej‰ími dfievinami atraktivnûj-
‰ího vzhledu, napfiíklad v podobû za-
krsl˘ch jehliãnanÛ? Samozfiejmû es-
teticky pÛsobiv˘ je i v˘bûr vkusn˘ch
nádob a obalÛ…

I umísÈování mobilní zelenû na
dláÏdûné plochy je nutno konzulto-
vat se správci inÏen˘rsk˘ch sítí i ar-
chitektem. Tyto v˘sadby jsou bohu-
Ïel velmi ãasto po‰kozovány vandaly,
v minulém roce byly vysazeny dfievi-
ny v poãtu 150 kusÛ do nádob, bûhem
t˘dne byla asi polovina zcizena. ÚdrÏ-
ba mobilní zelenû je ãasovû i finanã-
nû nároãná. V souãasné dobû není na
trhu velk˘ sortiment nádob vhodn˘ch
pro v˘sadbu trvalé zelenû. V nabídce
jsou nádoby s mal˘m objemem
a z nevhodn˘ch materiálÛ, které ma-
jí krátkou trvanlivost. Nádoby velk˘ch
rozmûrÛ jsou cenovû velmi drahé.
A samozfiejmû zeleÀ v nádobách roz-
hodnû není odpovídající náhraÏkou
za volnû rostoucí stromy a kefie.

� Zmínila jste se, Ïe máte pfiání ob-
rátit se s prosbou ke ãtenáfiÛm… 

Na závûr bych chtûla vyuÏít moÏ-
nosti oslovit obãany se Ïádostí o spo-
lupráci pfii vytipování ploch vhod-
n˘ch pro v˘sadbu stromÛ ãi kefiÛ. 

Pokud procházíte místy, kde je dle
va‰eho názoru Ïádoucí doplnit zeleÀ
a pfiedáte nám svÛj tip napfiíklad e-
mailem, budou se va‰ím návrhem za-
b˘vat odborníci z odboru majetku
a Ïivotního prostfiedí mûsta. Ne
v‰echna va‰e pfiání ãi návrhy v‰ak bu-
de moÏno zrealizovat zejména
z technick˘ch dÛvodÛ, jak je fieãeno
v˘‰e. Pfiesto se kaÏd˘m návrhem bu-
deme zab˘vat a roz‰ífiíme si zásobník
míst, kde by v budoucnu mohly b˘t
vysazeny stromy ãi alespoÀ kefie.

Eva Šafránková

V posledních týdnech jste mohli číst na stránkách denního tisku
alarmující zprávy o tom, že obyvatelé naší republiky dýchají nej-
horší vzduch za posledních pět let. Bohužel tato informace je ví-
ce než platná pro Přerovany. Největší vliv na zhoršování stavu má
právě v našem městě automobilová doprava. 
Jednou z možností, jak alespoň částečně se postarat o zmenšení
následků tohoto stavu, je výsadba zeleně. Na toto téma jsme si
povídali s náměstkyní Mgr. Elenou Grambličkovou, která má na
starosti mimo jiné i oblast životního prostředí.

Bude Přerov zelenější?

Zazelenají se na jaře tyto před několika měsíci v Michalově vysazené duby?
foto E. Šafránková
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Hledají místo pro sportovní halu

Vytypováním lokality pro umístû-
ní víceúãelové sportovní haly v Pfie-
rovû se bude v následujících t˘dnech
zab˘vat nová pracovní skupina, kte-
rou schválili pfierov‰tí radní. Její ãle-
nové budou vybírat z nûkolika míst,
které vyplynuly z odbornû zpracova-
né studie v roce 2005. Podle jejího
závûru projektant nedoporuãil více-
úãelovou halu vytvofiit pfiestavbou
nûkterého ze stávajících kryt˘ch
sportovi‰È, ale postavit zcela novou
na zelené louce za zhruba 182 mili-
onÛ korun. Od té doby se v˘stavbou
sportovi‰tû nikdo nezab˘val. Podle
informací Miroslava Lakomého z od-
boru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
pfierovského magistrátu se nyní rad-
ní k my‰lence vracejí. Peníze na v˘-
stavbu haly mûsto nemá, hledá pro-
to zdroje z Evropské unie. –gáj-

Archeologové našli mamutí kel
Unikátní mamutí kel star˘ zhruba

20–30 tisíc let se podafiilo vyzvednout
archeologÛm v lokalitû jednoho z nej-
známûj‰ích evropsk˘ch archeologic-
k˘ch nalezi‰È v Pfierovû-Pfiedmostí.
Nález je jedineãn˘ pfiedev‰ím sv˘mi

rozmûry – mûfií témûfi dva metry.
V celé republice se tak velk˘ kel nedo-
choval. Sami odborníci fiíkají, Ïe nûco
podobného vidí na vlastní oãi zcela po-
prvé. Pro vyzvednutí mamutího klu
nechali vyrobit speciální konstrukci.
Rám ho zafixoval a plechové desky od-
fiízly od podloÏí. Dosud nevídan˘ ná-
lez se podafiilo pfierovsk˘m archeolo-
gÛm odkr˘t pfii záchranném v˘zkumu
v Pfiedmostí, zhruba 300 metrÛ od pÛ-
vodního centrálního tábofii‰tû, kde ny-
ní stojí Památník lovcÛ mamutÛ. Kel
na‰li asi 80 centimetrÛ pod povrchem
v zavodnûném terénu. Podle prvot-
ních odhadÛ kel pochází od zhruba
tfiicetiletého mamuta. Je pravdûpo-
dobné, Ïe ve skuteãnosti byl je‰tû vût-
‰í, zub ãasu ale udûlal své. Historické
zprávy z Pfiedmostí hovofií i o nále-
zech mamutích klÛ o velikosti 3,5
metru. Îádn˘ z nich ale není zdoku-
mentován. Po podrobném v˘zkumu,
o‰etfiení a konzervaci by mûl b˘t kel
vystaven˘ v Muzeu Komenského
v Pfierovû nebo v Památníku lovcÛ
mamutÛ v Pfiedmostí. -gáj-

Rekonstrukce části silnice I/55
v Přerově

V prÛbûhu listopadu zaãne ¤edi-
telství silnic a dálnic rekonstruovat
ãást silnice I/55 v Pfierovû, která je
souãástí hlavní trasy Ostrava – Zlín.
¤idiãi proto budou muset poãítat
s dopravním omezením. Na vozovku
ve ‰patném stavu, kvÛli které projíÏ-
dûjící nákladní vozidla zpÛsobují vy‰-
‰í hluk, neÏ je nutné, upozornili uÏ
vloni obyvatelé okolních domÛ v uli-
ci 9. kvûtna a JiÏní ãtvrÈ. Îádali od-
klon dopravy a sníÏení povolené
rychlosti. Za hodinu napoãítali aÏ
‰est desítek projíÏdûjících nákladních
aut. Sepsali oficiální stíÏnost a pfie-
dali pfierovskému magistrátu. V˘sle-
dek? Silnice je ve správû státu, ma-
gistrát proto stíÏnost pfiedal dál. Vy-
fiídil si ale povolení a vybudoval dva
ochranné ostrÛvky pro chodce, kte-
ré donutily fiidiãe alespoÀ zpomalit.
Ke kompletní opravû povrchu vozov-
ky v úseku od kruhového objezdu
u Hané po benzínovou ãerpací stani-
ci pfiistupuje ¤editelství silnic a dál-
nic âR letos. Náklady odhaduje na
17,8 milionu korun. Lidé opravu ko-
munikace vítají. Doufají, Ïe se hluk
alespoÀ ãásteãnû sníÏí. Velkou zmû-
nu ale neãekají. Podle nich by mohl
situaci zmûnit pouze odklon náklad-
ních vozidel. -gáj-

Nechtějí dům
Proti v˘stavbû nového bytového do-

mu v Pfierovû na mûstském pozemku
protestuje zhruba 350 obyvatel z ulic
Kozlovská a Pod Valy. Mají strach, Ïe
se z jejich lokality stane pfieplnûné
sídli‰tû bez zelen˘ch ploch. Pfierov‰tí
radní zatím pouze schválili zámûr
prodeje parcel za úãelem v˘stavby, na
dal‰ím postupu se v‰ak zatím neu-
snesli. Vyhlásili v‰ak vefiejnou anke-
tu v níÏ mají lidé vyjádfiit svÛj názor,
zda v˘stavbu domu podporují a za ja-
k˘ch podmínek ãi s ní zásadnû ne-
souhlasí. O parcelu mají zájem dva
investofii, oba chtûjí stavût bytové do-
my. Jak pro KTV Pfierov uvedla ná-
mûstkynû primátora Elena Gramb-
liãková, pokud by se mûsto rozhodlo
pozemek prodat, fie‰ilo by to v˘bûro-
v˘m fiízením, do kterého by se mohli
pfiihlásit je‰tû dal‰í zájemci. -gáj-

Nová budova policejního
ředitelství 

PÛvodnû mûlo b˘t sídlo okresního
fieditelství policie v Pfierovû zkolau-
dováno v dubnu 2008. Díky rychlej-
‰ímu postupu prací k tomu dojde uÏ
20. prosince tohoto roku. V souãas-
nosti  hlavní práce probíhají  uvnitfi
objektu, kde se upravuje interiér
kanceláfií. -zag-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz
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3. 11. 1972 – pfied 35 lety zemfiel
v Olomouci Ladislav Hosák, PhDr.,
univerzitní profesor na FF UP Olo-
mouc, kter˘ svÛj Ïivot zasvûtil studiu
moravsk˘ch dûjin (Historick˘ místo-
pis zemû Moravskoslezské, Místní jmé-
na na Moravû a ve Slezsku, Z minu-
losti olomouckého kraje), autor témûfi
400 studií. Pro Pfierov napsal Pfiehled
dûjin mûsta Pfierova v dobû feudálních
fiádÛ, podílel se na dvousvazkov˘ch
Dûjinách mûsta Pfierova. Narodil se
5. 6. 1898 v Újezdû u Slavkova.

4. 11. 1927 – pfied
80 lety zemfiel v Olo-
mouci Josef Barto-
cha, národní buditel,
moravsk˘ historik,
spisovatel, profesor
pfierovského a olo-

mouckého gymnázia. V letech 1882-
1889 pÛsobil jako suplující profesor
na gymnáziu v Pfierovû. Byl klasic-
k˘m filologem, ale znaãnou pozor-
nost vûnoval ãeské literatufie, staro-
ãe‰tinû a dialektologii. Narodil se 21.
3. 1859 v Pfierovû III-Lovû‰icích. 

8. 11. 1972 – pfied
35 lety zemfiel v Pfie-
rovû Alfred (Fred)
Pfiidal, obchodník, he-
rec a reÏisér Spolku
divadelních ochotní-
kÛ TYL, aktivní spor-

tovec, vynikající tenista, pfiedseda
Stfiedomoravské Ïupy tenisové v Pfie-
rovû, hráã a rozhodãí v kopané. Naro-
dil se 11. 4. 1896 v Pfierovû.

10. 11. 1967 – pfied 40 lety zem-
fiel v Pfierovû Stanislav Îalud, peda-
gog, skladatel, dirigent, lidov˘ kapel-
ník a varhaník, kter˘ dlouhou dobu
pÛsobil v Pfierovû, kde byl v letech
1927-1931 a 1938 kapelníkem hudby

RUND, která se stala první dechov-
kou stfiední Moravy. Je téÏ autorem
nûkolika církevních skladeb. Narodil
se 1. 2. 1899 ve Vítkovicích.

14. 11. 1922 – pfied
85 lety se narodil
v Hodonínû Lubomír
Jasínek, student
a ãlen paradesantní
skupiny Antimon vy-
sazen˘ anglick˘m le-

tadlem dne 25. 10. 1942 v oblasti No-
vé Paky v âechách. Zemfiel dne 16. 1.
1943 pfii pfiestfielce s gestapem v Ro-
vensku p. Troskami, poÏil ampulku
s jedem. Jeho jméno nese jedna z pfie-
rovsk˘ch ulic.

16. 11. 1897 – pfied 110 lety se
narodil v BeÀovû Rudolf Macháãek,
fieditel ‰koly, správce Komenského
muzea v Pfierovû, komeniolog, vlas-
tivûdn˘ pracovník, dlouholet˘ ãlen
redakãní rady Kultury Pfierova, autor
fiady ãlánkÛ s regionální tématikou.
Zemfiel 11. 2. 1969 v Pfierovû.

16. 11. 1902 – pfied 105 lety se ko-
nalo slavnostní otevfiení Mûstského
muzea v Pfierovû za úãasti mûstské ra-
dy, vedené starostou mûsta Franti‰-
kem Tropperem a ãetn˘ch zájemcÛ
z fiad vefiejnosti. Jeho poãátky úzce
souvisely s pfiípravou Národopisné v˘-
stavy ãeskoslovanské v Praze roku
1895. V Pfierovû bylo jiÏ roku 1888 za-
loÏeno Muzeum Komenského.

27. 11. 1907 – pfied 100 lety se na-
rodila v Pfierovû Míla (Ludmila) Lede-
rerová, ãeská koloraturní pûvkynû, zpû-
vu se uãila v Brnû, Vídni, Milánû, Pol-
sku. Vûnovala se zvlá‰tû skladbám sta-
r˘ch italsk˘ch i na‰ich mistrÛ, vynika-
jící interpretace koloraturních arií Mo-
zartov˘ch, Mysliveãkov˘ch a d. Zemfie-
la 30. 7. 1998 v Brnû. Věra Fišmistrová

Kalendárium

Lovû‰ice vznikly podle nûkter˘ch
historikÛ v dobû Velkomoravské fií-
‰e, ale první písemn˘ záznam je
z roku 1290. Podle prof. Josefa Bar-
tochy patfií obec k nejstar‰ím osa-
dám na Moravû. 

O pestrém prÛbûhu historického
v˘voje Lovû‰ic pfiedná‰el na fiíjnovém
Muzejním úterku v Karvínském do-
mû v Pfierovû Zdenûk Kubík, lovû-
‰ick˘ rodák, bydlící v souãasnosti
v KromûfiíÏi. Po maturitû na pfierov-

ském reálném gymnáziu absolvoval
Vojenskou technickou akademii v Br-
nû a stal se vojákem z povolání. Hlub-
‰í zájem o historii Lovû‰ic zaãal pro-
jevovat v roce 1992 a od té doby stu-
doval dûjiny Lovû‰ic asi v patnácti ar-
chivech. Má v rukopise ve tfiech svaz-
cích asi na 300 stranách historii Lo-
vû‰ic v návaznosti na obecné dûjiny.
Spolupracuje s místním kronikáfiem
a pro lovû‰ické obãany uspofiádal de-
vût pfiedná‰ek. Svá studia doplÀuje
bohatou fotografickou dokumentací.

Toto ãasovû nároãné studium obo-
hacuje dal‰ími zájmy. Jako genealog
sestavil strom Ïivota svého rodu od
roku 1774 po souãasnost (První
zmínka o rodu je jiÏ z roku 1555 –
Jan Kubík). Peãlivû psan˘ dokument
o v˘voji rodu mûfií ‰est metrÛ.

Jako filatelista vlastní úplnou sbír-
ku ãeskoslovensk˘ch a ãesk˘ch zná-
mek od roku 1918 po souãasnost. Dal-
‰ím koníãkem je filumenie, jeho sbír-
ka obsahuje 82 tisíc kusÛ zápalkov˘ch
nálepek na‰ich i cizích, napfiíklad ja-
ponsk˘ch. Mgr. Vladislav Kubík

Zajímavosti z historie LověšicZ místních
částí
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� Pfiedstupujete
se sv˘m „Nebem“
pfied diváky uÏ
poãtvrté. Bude se
leto‰ní roãník
projektu nûjak li-
‰it od ostatních?
Samozfiejmû, ob-

sah kaÏdého roãníku se snaÏíme po-
stavit tak, abychom zaujali publikum
a pfiivedli do Pfierova osobnosti, kte-
ré nejsou v centru zájmu zkomerci-
onalizovan˘ch médií. Kritériem pro
jejich v˘bûr je pro nás kvalita a ori-
ginalita. Chceme, aby se kainarovská
tradice kvalitní hudby a poezie v Pfie-
rovû stále pfiipomínala… Vybíráme
z tûch, které máme rádi. Existuje fia-
da umûlcÛ, ktefií v men‰ích mûstech
v podstatû nevystupují, protoÏe b˘-
vají oznaãováni za pfiedstavitele tak
zvan˘ch men‰inov˘ch ÏánrÛ a pofia-
datelé se proto obávají nízké ná-
v‰tûvnosti. Je to tro‰ku zaãarovan˘
kruh, kter˘ se pokou‰íme rozetnout.
V leto‰ním programu nebudeme mít
hlavní velk˘ koncert, jelikoÏ jsme se
dohodli s organizátory PJF a slav-
nostní pfiipomenutí leto‰ního v˘roãí
Josefa Kainara probûhne v rámci jaz-
zového festivalu koncertem 24. fiíjna
s názvem Pocta Josefu Kainarovi.

� Nezavrhli jste ale koncerty úplnû?
Pokud vím, v minulém roãníku jste
oproti pfiedchozím dali vût‰í prostor
mluvenému slovu… 

Rozhodne ne! Jen chystáme nûko-
lik komornûj‰ích vystoupení. 

Zahájíme v sobotu 17. listopadu
koncertem Petra Vá‰i se skupinou Ty
Syãáci. Petr Vá‰a je performer, obje-
vitel nov˘ch cest, „fyzick˘ básník“.
Troufnu si tvrdit, Ïe je na‰ím nejori-
ginálnûj‰ím experimentátorem pohy-
bujícím se na trojmezí poezie – hud-
ba – divadlo. Jeho hravé vystoupení
urãitû zaujme pfiíznivce alternativy,
ale i milovníky bigbítu. O t˘den po-
zdûji, v sobotu 24. listopadu, pfiivítá-
me v Mûstském domû francouzskou
hereãku Chantal Poullain a písniãká-
fie, skladatele a reÏiséra Jifiího Vond-
ráka, ktefií budou zpívat slavné ‰an-
sony za doprovodu orchestru Divadla
‰ansonu v Brnû. Zazní mimo jiné
písnû Juliette Gréco, Gilberta Bécau-
da, Serge Gainsbourga, ale i Bulata

OkudÏavy. Chantal Poullain s tímto
typem písÀového pofiadu teprve zaãí-
ná vystupovat a na leto‰ní listopad se
chystá vydání CD se ‰ansony v jejím

podání. Doufáme, Ïe toto hudební
setkání pfiiblíÏí francouzskou hereã-
ku i z jiné stránky a Ïe klubová forma
pofiadu umoÏní i kontakt mezi publi-
kem a úãinkujícími. 

I letos pak pokraãujeme v tradici
hudebních pofiadÛ pro ‰koly. Na pó-

dium Mûstského domu pfiivedeme
praÏskou skupinu Hm…, která zau-
jala publikum hlavního koncertu
v pfiedloÀském roce. Hm… budou
opût servírovat pûknou porci humo-
ru a ‰Èavnat˘ch a chutn˘ch hudeb-
ních nápadÛ, do kter˘ch dokáÏou ob-
léct zhudebnûné texty „ãítankov˘ch“
klasikÛ ãeské a svûtové poezie, Jifiího
Wolkera, Josefa Kainara, Guillauma
Appollinaira...

� Bude koncert pro ‰koly pfiístupn˘
i vefiejnosti? MoÏná by Hm… pfiilá-
kali i diváky odrostlé ‰kole, ktefií je
v loÀském roce nevidûli!

Ano, na men‰í mnoÏství voln˘ch
míst bude moÏné zakoupit vstupen-

ky ve volném prodeji, koncert se bu-
de konat v úter˘ 27. listopadu v 11
hodin dopoledne.

� Jak˘ prostor dostane ve va‰em le-
to‰ním projektu mluvené slovo?

Dialog Jana Buriana a Václava Cíl-
ka nabídneme divákÛm v úter˘
4. prosince. Znám˘ písniãkáfi, cesto-
vatel a publicista Jan Burian bude
rozprávût s dr. Václavem Cílkem, fie-
ditelem Geologického ústavu Akade-
mie vûd âR, autorem fiady vûdeck˘ch
prací, ale také pozoruhodn˘ch knih
Krajiny vnitfiní a vnûj‰í, Makom Kni-
ha míst a dal‰ích. V jeho knihách jsou
ale patrné nemalé znalosti a pfiesahy
smûrem k literatufie, religionistice, fi-
lozofii, teologii, v˘tvarnému umûní
ãi hudbû v‰ech ÏánrÛ. Tématem je-
jich rozhovoru bude poezie krajiny,
té fyzické, pfiírodní, ale i vnitfiní, du-
chovní. Ov‰em i tento pofiad má pod-
titul hudební, protoÏe v nûm budou
znít i písniãky Jana Buriana.

� Plánujete nûjakou dal‰í doprovod-
nou akci?

I v leto‰ním roce spolupracujeme se
Státním okresním archivem Pfierov,
kter˘ spoleãnû s Muzeem Komenské-
ho v Pfierovû pfiipraví v˘stavu k 90. v˘-
roãí narození Josefa Kainara. V˘stava

se tentokrát uskuteãní v prostorách
Muzea Komenského, a to od 8. do 25.
listopadu. Urãitû ji doporuãujeme stu-
dentÛm stfiedních ‰kol, najdou zde
poutavû zpracovan˘ Ïivot a dílo na‰e-
ho v˘znamného rodáka. Pokraãujeme
tím v tradici mapování bohaté pfierov-
ské kulturní historie, protoÏe Pfierov
má na co navazovat, tvÛrãích osob-
ností zde bylo dost a dost. 

Nezb˘vá neÏ popfiát hodnû spoko-
jen˘ch náv‰tûvníkÛ leto‰ního Nebe!

Eva Šafránková

V listopadu a prosinci se pod společným názvem Nebe počká... Pře-
rov 2007 znovu uskuteční série pořadů, uváděných opět s podti-
tulem Setkání s hudbou a poezií. Od roku 2001, kdy uplynulo 30 let
od úmrtí přerovského rodáka Josefa Kainara, pořádá malý orga-
nizační tým každé dva roky několik akcí, jejichž společným jme-
novatelem je hudba, poezie a také nekomerčnost. V uplynulých
třech ročnících „Nebe“ se v Přerově objevily takové osobnosti, ja-
ko Jiří Suchý, Karel Plíhal a Zuzana Navarová, Vladimír Mišík a Etc...,
Hradišťan, Folk Team, Vladimír Merta s Janem Hrubým, Jiří Děde-
ček, Irena Budweiserová, David Vávra a Jaroslav Wykrent, Anto-
nín Přidal a další. Jak bude vypadat čtvrté přerovské setkání s hud-
bou a poezií se ptáme hlavní organizátorky akce, Marty Jandové.

Nebe počká... Přerov 2007 Setkání 
s hudbou a poezií

Čtvrtý ročník festivalu Nebe počká... přivede do
Přerova opět několik osobností nekomerční kultury:
Petra Vášu se skupinou Ty Syčáci, Chantal Poullain

a Jiřího Vondráka, skupinu Hm..., Jana Buriana
a Václava Cílka

Chantal Poullain

Václav Cílek

Jiří Vondrák

Jan Burian

Petr Váša
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„Novû navrhovan˘ sportovní areál
má slouÏit pfiedev‰ím ÏákÛm základ-
ní ‰koly. Projektanti ale poãítali
i s tím, Ïe bude k dispozici i sportov-
ní vefiejnosti. Jednotlivá sportovi‰tû
jsou navrÏena tak, aby soubûÏnû
mohli sportovní areál vyuÏívat Ïáci
tfií tfiíd základní ‰koly a v dobû mimo
vyuãování a o víkendech se pfiedpo-
kládá s náv‰tûvností 70 aÏ 90 sportu-
jících,“ informoval Ing. Zdenûk Do-
stál z odboru rozvoje pfierovského
magistrátu. 

„Souãasné nevyhovující sportovní
plochy nahradil moderní tartanov˘
dvousetmetrov˘ bûÏeck˘ ovál s více-
úãelov˘m hfii‰tûm uvnitfi oválu pro
malou kopanou, házenou, volejbal-
nohejbal, tenis a basketbal. Dále se
dokonãuje víceúãelové hfii‰tû o roz-
mûrech 34 × 17 metrÛ s umûl˘m
osvûtlením pro míãové hry a pfiede-
v‰ím pro florbal. Tato dvû tartanová
hfii‰tû doplÀuje beachvolejbalové
hfii‰tû,“ popsal koneãnou podobu are-
álu Zdenûk Dostál. 

Náklady na rekonstrukci ‰kolního
hfii‰tû ãiní okolo 20 milionÛ korun,

ale mûsto tato rekonstrukce pfiijde
pfiibliÏnû na 10 milionÛ. V rámci
uzavfiené smûnné a kupní smlouvy
za pozemky obdrÏelo od EK 1 fi-
nanãní vyrovnání a dále získalo pfií-
slib dotace ze státního rozpoãtu ve
v˘‰i 5 milionÛ korun. 

„V souãasné dobû probíhají sta-
vební práce na víceúãelovém hfii‰ti,
montáÏní práce na jeho oplocení,
v˘stavbû sociálního zafiízení a skla-
du pomÛcek. Dûlníci uÏ zaãali pra-
covat na pokládce tartanu na atle-

tickém oválu. PÛvodní termín do-
konãení k 31. fiíjnu 2007 zhotovitel
EKKL s.r.o. KromûfiíÏ nedodrÏí,
protoÏe je tfieba pÛvodnû nepláno-
vanû rekonstruovat ãást kanalizaãní
pfiípojky pro odvod de‰Èov˘ch vod ze
sportovního areálu. Nov˘m termí-
nem dokonãení a pfiedání stavby je
konec listopadu 2007,“ vysvûtlil Zde-
nûk Dostál.

Základní ‰kola Svisle se tak zafiadí
po ‰kolách Velká DláÏka a Trávník
mezi ‰koly s moderním sportovním
areálem, kter˘ poskytuje vysokou mí-
ru bezpeãnosti pohybu za kaÏdého
poãasí a spolu s umûl˘m osvûtlením
bude moÏné vyuÏívat sportovní are-
ál do veãerních hodin. Víceúãelové
hfii‰tû v zimním období poslouÏí ta-
ké jako kluzi‰tû. Šaf

Žáci ZŠ Svisle si ještě letos zasportují na novém hřišti
Už v druhé polovině prázdnin
v srpnu dělníci zahájili první
práce na stavbě víceúčelového
sportovního hřiště v areálu zá-
kladní školy Svisle.

Kino Hvûzda bude mít nová sedadla
Sedadla v pfierovském kinû Hvûz-

da dosluhují. Proto bylo vyhlá‰eno
zadávací fiízení, své nabídky pfiedlo-
Ïily pouze dvû firmy. Jeden z ucha-
zeãÛ (KINOEXPORT s.r.o. Korytná)
byl vylouãen. Jako nejvhodnûj‰í na-
bídka na dodávku sedadel byla vy-
hodnocena nabídka spoleãnosti HO-
KO VH s.r.o. z Vlãnova, celková cena
ãiní témûfi 2 520 tisíc korun. Sou-

ãástí zakázky jsou v‰echny nutné do-
dávky a práce. Vybraná firma tedy
bude zaji‰Èovat nejen osazení nov˘ch
sedadel, ale i demontáÏ a likvidaci
stávajících. 

Pokud vylouãená firma nepodá ve
lhÛtû námitku, mohou b˘t práce za-
hájeny a Pfierované se jiÏ brzy doãkají
zlep‰ení prostfiedí v jediném pfierov-
ském kinû. red

Hřiště bude předáno do užívání koncem listopadu foto Ing. Zdeněk Dostál

inzerce
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„Svûdãí o tom statistika náv‰tûv-
nosti, podle níÏ se dá pfiedpokládat,
Ïe leto‰ní sezona, která konãí po-
sledním víkendem v listopadu, do-
sáhne rekordního ãísla okolo 108 ti-
síc náv‰tûvníkÛ. Jen pro srovnání
uvádíme, Ïe v posledních dvou letech
hrad nav‰tívilo zhruba 96 tisíc osob.
Nejvy‰‰í pak byla v roce 1999, kdy na
hrad zavítalo 107 639 turistÛ,“ po-
skytla pár zajímav˘ch ãísel správky-
nû hradu.

„Z nejoblíbenûj‰ích a nejnav‰tûvo-
vanûj‰ích akcí konan˘ch na hradû mÛ-
Ïeme jmenovat v˘stavu automobilÛ
veteránÛ, dûtsk˘ den, Hradní bál a He-
faiston. Novou tradicí, která pfiitahuje
hlavnû sportovnû zaloÏené diváky, je
cyklomaraton horsk˘ch kol. Ten se jiÏ
tradiãnû konal na zaãátku kvûtna,“ vy-
jmenovala Marcela Kleckerová. 

Hrad Helf‰t˘n v‰ak kromû
toho, Ïe je vdûãn˘m cílem
turistÛ, nabízí a organizuje
akce v˘stavní a vzdûlávací. 

„Mimo stál˘ch expozic by-
la v hradní galerii od zaãát-
ku sezony nainstalovaná v˘-
stava akademického socha-
fie Indry Steina, kterou od
záfií vystfiídala v˘stava plas-

tik, ‰perkÛ a kreseb studentÛ stfiední
umûlecké ‰koly Ave Art z Ostravy.
Hrad Helf‰t˘n má také své sbírky,
které jsou specializované na umûlec-
ké kováfiství. Soubor, kter˘ v souãas-
né dobû ãítá na 1 006 exponátÛ, je
z pfieváÏné vût‰iny tvofien˘ vykova-
n˘mi plastikami pfii demonstracích

na Hefaistonu a kaÏdoroãnû je obo-
hacen o rozmûrnûj‰í plastiku, která
vzniká vÏdy v t˘dnu pfied Hefaisto-
nem na tak zvaném Kováfiském fóru.
Leto‰ní pfiírÛstek je funkãní Draãí la-
viãka od skupiny umûleck˘ch kováfiÛ
z Lucemburska a Nûmecka, tvofiících
pod vedením Romaina Schleicha,“
informovala Kleckerová. 

„PonûvadÏ se Muzeum Komenské-
ho, tedy i hrad Helf‰t˘n, prezentuje
sv˘mi sbírkami nejen v âeské repub-
lice, ale i v zahraniãí, je nutné dotvá-
fiet v˘stavní kolekce i zámûrn˘mi ná-
kupy sbírkov˘ch pfiedmûtÛ tak, aby
byly stylovû ucelené a reprezentativ-
ní. V leto‰ním roce se podafiilo za-
koupit dílo I. Steina La mer du mal
(voln˘ pfieklad – Mofie zla). Toto dílo
vytvofiené kombinací niklovaného
mosazného odlitku s hutním sklem
doplÀuje sbírku komorních plastik.
S kolekcí interiérov˘ch plastik se
hrad Helf‰t˘n pfiedstavil v muzeu
v Zábfiehu na Moravû. Dal‰í úspû‰ná
instalace tentokrát exteriérov˘ch
skulptur byla realizována na námûs-

tí a u hradeb v Lipníku nad Beãvou
pod názvem Kov ve mûstû III.,“ vy-
jmenovala správkynû.

„Od roku 2006 se hrad Helf‰t˘n
spolu s mûstem Lipníkem nad Beã-
vou stal ãlenem Kruhu kováfisk˘ch
evropsk˘ch mûst a hned první spo-
leãnou akcí bylo zorganizování poby-
tu mlad˘ch zahraniãních v˘tvarníkÛ
na hradû Helf‰t˘nû. V ãervenci mûli
pfiíleÏitost poznat zajímavosti na‰eho
regionu. Nav‰tívili napfiíklad památ-
ky Olomouce, KromûfiíÏe, Hranic na
Moravû, aragonitové jeskynû, skanzen
v RoÏnovû pod Radho‰tûm a samo-
zfiejmû také Pfierov. Pracovníci Mu-
zea Komenského hosty podrobnû se-
známili s pravûk˘m nalezi‰tûm

v Pfiedmostí, Ornitologickou stanicí,
parkem Michalovem a v‰emi expozi-
cemi vybudovan˘mi na zámku,“ dále
informovala Marcela Kleckerová.

JiÏ nyní na konci sezony hrad
Helf‰t˘n zaji‰Èuje a vytváfií program

na pfií‰tí rok. Kulturní kalendáfi se
v‰emi akcemi a také informacemi
o provozu si budou moci náv‰tûvní-
ci odnést z Helf‰t˘na jiÏ 5. ledna
2008 pfii tradiãním novoroãním v˘-
stupu. Šaf

Ze srazu historických vozidel na Helfštýně v říjnu foto Jan Čep

Helfštýn zaznamenal rekordní návštěvnost

Mladí zahraniční výtvarníci navštívili během svého prázdninového pobytu
i Muzeum Komenského v Přerově
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Velké oblibě se těší hradní bál

Na Hefaiston se sjíždějí umělečtí ko-
váři z celého světa
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Podle slov správkyně hradu Mgr. Marcely Kleckerové letošní se-
zona na hradě Helfštýně byla úspěšná, a to nejen z pohledu kul-
turních aktivit, ale také z hlediska zájmu o tuto významnou stře-
dověkou architekturu.

O úspěšnosti letošní
sezony svědčí rekordní

číslo okolo 108 tisíc
návštěvníků.
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inzerce

budova Pegas

Husova 2, 750 02 Přerov

info@altix.cz, www.altix.cz

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

Centrální rezervace

kurzů a informace 

na tel. 577 211 980

Dámské kalhoty, vesty, halenky
výroba a prodej pro maloodběratele 

i velkoodběratele včetně nadměrů z materiálů 
dle vlastního výběru • individuální úpravy

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

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 ví-
ce 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 in-
zerci 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
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

7. 11. • Bystfiice p. H.–Císafiská cesta–¤íka–Chval-
ãov–Bystfiice p. H., 12 km, odj. vlak 6.58 hodin,
L. Poláková. 
10. 11. • Zdounky–Kostelany–Tabarky–Otrokovice,
22 km, odj. vlak 7.58 hodin, P. ·lesinger.

3. 11. • Vizovice–Such˘ vrch–Janova hora–Vizovi-
ce, 20 km, J. Sedláková, odj. 7.36 hodin
6. 11. • schÛzka turistÛ ve Vinarech Na Skalce ve
14 hod., odj. A13.15 hodin
8. 11. • Drahanovice–Velk˘ kosífi–Slatinice, 14 km,
V. Visnar, odj. 7 hodin
10. 11. • Tlumaãov–Kvasice–Nová Dûdina–Napa-
jedla, 19 km, L. Bafiinka, odj. 7.58 hodin
15. 11. • Sv. Host˘n–Pardus–Rusava, 14 km,
M. Bráblíková, odj. 7.36 hodin
15. 11. • Hefimánky–Kamenka–Fulnek, 17 km, J. Pû-
ãek, odj. 6.05 hodin
17. 11. • Námû‰È n. Oslavou–Vlãí kopec–Kralice
n. O., 17 km, J. Pûãek, odj. 5.35 hodin
22. 11. • Pfierov–kolem Beãvy–Osek n. Beãvou,
15 km, Î. Zapletalová, odch. v 9 hodin, sraz u teni-
sové lávky
24. 11. • Lipník n. B.–Oseãanka–Grymovsk˘ most–
Pfierov, 18 km, H. ·Èávová, odj. 9.05 hodin
29. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice– Kokory–Brodek
u Pfierova, 14 km, J. ·vec, odch. v 8 hodin, sraz u mo-
stu Míru

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

6. 11. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 hodin
10.–11. 11. • Na Martinské víné – po trase burãáku,
40–50 km/den, J. Martinek, vlak 7.36 hod., cyklo-terén
10. 11. • horolezecké setkání v Bezduchovû, Bezu-
chov, 11 hod. – bûh, 18 hod. – pfiedná‰ka z hor,
20 hod. – bál, odjezd z Bezuchova autobusem ve
14.05 a 17.20 hodin

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Besedy – pondûlí v 10.15 hodin
5. 11. • Jak si prodlouÏit Ïivot – Olga Îupková
12. 11. • Od Diokleciána po Konstantina –
Mgr. ZdeÀka Mollinová
19. 11. • V˘let do novû rekonstruovaného BeÀov-
ského muzea (odjezd v 10.15 hodin od SONUSU, ná-
vrat pfiibliÏnû ve 12 hodin)
26. 11. • Nemoci pfiená‰ené vzduchem – MUDr.
ZdeÀka Sekerová 

Rukodûlné ãinnosti – ât v 10.15 hod.
1. 11. • Sklenûn˘ list (korálky si pfiineste s sebou)
8. 11. • ·perkovnice z l˘ka
15. 11. • Drátkovaná ryba, zvonek (korálky si pfii-
neste s sebou)
22. 11. • Vánoãní prostírání
29. 11. • Adventní svícen netradiãnû, voÀav˘ závûs
(pfiineste si s sebou citrusové plody, ‰ípky)

Zdravotní cviãení s lektorem

pondûlí a ãtvrtek 9–10 hod.,
úter˘ 9–10 a 18–19 hodin

Internet – pondûlí, ãtvrtek 10–12 hod.
s lektorem, 9–10 a 12–13 hod. 

pro pokroãilé

Kavárna pro seniory
14. 11. v 16 hod. • Podkarpatská Rus – Jana Zava-
dilová

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

Ladislav Hanák mistrem Evropy

Prvním, kdo získal primát
kontinentálního ‰ampióna, byl
biketrialista Adam Procházka,
kter˘ má navíc i stfiíbro z mist-
rovství svûta. Druh˘ titul získa-
la veslafika Gabriela Vafieková.
Ta po svûtov˘ch titulech pfiida-
la i evropsk˘ na ‰ampionátu
v polské Poznani. Dvacetiletá
závodnice startovala se svou
kolegyní Jitkou Anto‰ovou po-
prvé na MS dospûl˘ch a hned
jela finále. Kvalifikovala se na
OH do Pekingu. Tfietím v pofia-
dí byl pak autokrosafi Ladislav
Hanák. Ten si letos dokomple-
toval svou sbírku cenn˘ch ev-
ropsk˘ch kovÛ o zlato. Jako ná-
sledovník velké postavy pfierov-
ského sportu Karla Havla re-
prezentuje mûsto více neÏ dobfie. Dal‰ími velmi
pûkn˘mi v˘sledky na prestiÏních mistrovstvích
pfiispûli i biketrialista Pavel Procházka, autokrosafi
Petr ·vestka nebo kartingov˘ pilot Tomá‰ Pivoda.

V˘bornou sezonu má za sebou Ladislav Hanák.
Ten si v pfiedstihu zajistil titul ‰ampióna zemû
a pak také stanul, poprvé v kariéfie, na trÛnu ev-
ropského mistra v kubatufie do 1600 ccm. Kdo tvr-
dí, Ïe mûl Hanák cestu k titulu usnadnûnou od-
chodem Petra Turka, nemá pravdu. Pfii‰li noví am-
biciózní jezdci, ktefií oÏivili scénu autokrosov˘ch
závodÛ. Leto‰ní mistrovství Evropy bylo také hod-
nû vyrovnané a rozhodovalo se aÏ v posledním zá-
vodu ve Francii. Hanák mûl velice dobr˘ zaãátek
sezony, kdy z úvodní pûtice závodÛ získal tfii zlaté
vûnce a vÏdy stál na stupni vítûzÛ. Pak si vybíral
svou dávku smÛly, kdy ho pronásledovaly problé-
my a hlavnû nezavinûné kolize. Domácím pfierov-
sk˘m fandÛm se ale pfiedvedl v nejlep‰ím svûtle
a závod na Pfierovské rokli vyhrál. Od druhého pod-

niku v Portugalsku si drÏel v prÛbûÏném hodno-
cení vedoucí pfiíãku. O tu pfii‰el aÏ v pfiedposledním
dûjství v Maggiofie. Ve francouzském St. Igny de

Vers, kde se jel poslední závod vyhrál a stal se ev-
ropsk˘m mistrem. Zavr‰il tak svou nejlep‰í sezo-
nu v kariéfie. V Evropû byl letos pûtkrát vítûzem. 

Dal‰ím v˘born˘m rokem se mÛÏe pochlubit au-
tokrosafi Petr ·vestka, kter˘ v sezonû svedl neje-
den ostr˘ souboj s Hanákem. O tom se pfiesvûdãi-
li i diváci na Pfierovské rokli, kde ·vestka vyhrál
podnik MR a v Evropû jel hodnû rychle. Neb˘t chy-
by v prvním kole finále, mohl stát i na stupních ví-
tûzÛ. ·vestka se jako dfiívûj‰í okruhov˘ pilot v au-
tokrosu zabydlel a pfiedvádûl dobré v˘kony. V MR
si ze tfií startÛ pfiipsal dvû vítûzství a jedno druhé
místo. Ov‰em soustfiedil se na evropské mistrov-
ství. V tom se nakonec umístil jako ãtvrt˘ a jeden
ze závodÛ i vyhrál. Posbíral ale cenné zku‰enosti
a v pfií‰tím roce se s ním bude muset poãítat na
nejvy‰‰í stupnû.

Autokrosafii byli a jsou skuteãnû ozdobou pfie-
rovského sportu. Dvojici Hanák a ·vestka nám
mohou v‰ichni jen závidût. jmb

34. Stavební a technický veletrh v OlomouciPozvánka
STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc v pavilonu A

olomouckého Výstaviště Flora ve dnech 1. až 3. listopadu.

Sportovci Přerova ve druhé části roku přivezli
už tři tituly mistrů Evropy a výborně tak re-
prezentovali město na mezinárodní scéně.

Na nejvyšším stupni Petr Švestka, po jeho pravé ruce Ladislav Hanák
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

ČTYŘÚHELNÍKOVÁ OSMISMĚRKA Řetězec písmen každého výrazu tvoří čtverec nebo obdélník. 
Tajenku přečtete  po řádcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: 
KDO ZTRATÍ DŮVĚRU, VÍC ZTRATIT NEMŮŽE

POTĚŠENÍ
TRAŤ
PRSKAVKA
MROŽ
ROSNIČKA
ARAB
BATOLE
ALPAKA
LETY
ATRAPA
NASAZENÍ
VANA
TELETINA
PEJSÁNEK
NIMROD
BARMAN
ZVON

NICOTA
ASTROLOG
DALMÁCIE
JIŘINA
KOMETA
KŘESADLO
KVAP
LAKTON
LISTOPAD
MINARETY
MNICH
MOTELY
OBALEČ
OHRADNÍK
OTRAVA
SLUCH
VADA

Ě T O P K C M T O M D CH O Ř Z

Š E N Í I O O E L Y M I I T I

R N E N K T T U L T A N D J T

O Í Z A A A CH Y L E R A A L N

A V A S D G N S T Ů S Á V A O

N A D Ě T R O I O E M E C K T

K V A Ť U R V L P L J I Ř N Í

C A Z L A O O D A K E S Í T D

A R P A T K L S T D E K Á A I

T T N A E E Č M N T O N R S K

Ž M R A B L O I Ů R A H P P A

O R M A N A B Ž M A V E A K V

Umûleck˘ soubor 

MUSICA FIGURALIS 
srdeãnû zve v‰echny pfiíznivce 

tak zvané staré hudby na koncert 

HUDBA
FIGURÁLNÍ M·E 

a ordinária 
ve sbírkách na Moravû 

ve druhé polovinû 18. století 

11. listopadu v 15.30 hodin
chrám sv. Vavfiince

¤ídí Marek âermák

Prodej vstupenek v místû koncertu

Josef Kainar,
Ïivot a dílo

V leto‰ním roce jsme si pfiipome-
nuli 90 let od narození pfierovského
rodáka Josefa Kainara (29. 6. 1917
–16. 11. 1971). 

V rámci 4. roãníku akce Nebe po-
ãká…, setkání s hudbou a poezií ma-
jí zájemci moÏnost seznámit se
s rozmanit˘mi aktivitami Josefa Ka-
inara, které se neomezovaly jen na li-
terární tvorbu, ale zahrnovaly i psa-
ní divadelních her, skládání písní, v˘-
tvarnou ãinnost a fotografování.

V˘stava pfiedstaví v˘‰e uvedené
ãinnosti prostfiednictvím kopií ar-
chiválií, fotografiemi z míst pobytu,
sbírkami poezie a ukázkami ver‰Û.
VyuÏity budou fondy Památníku ná-
rodního písemnictví v Praze, literár-
ního oddûlení Moravského zemské-
ho muzea v Brnû a Státního okresní-
ho archivu Pfierov. V˘stava probûhne

ve dnech 8. listopadu aÏ 25. prosince
ve v˘stavních prostorách Muzea Ko-
menského v Pfierovû.

Opefiené múzy
Nejen pro milovníky ptaãí fií‰e pfii-

pravili pracovníci Muzea Komenské-
ho v Pfierovû Kristina Glacová a Zde-
nûk Vermouzek v˘stavu odborné
ilustrace s názvem Opefiené múzy.
Na pfiíkladu prací ‰esti autorÛ, ktefií
jednoznaãnû patfií ke ‰piãce ve svém
oboru, se zde náv‰tûvníci mohou se-
známit s prÛfiezem a v˘vojem tohoto
fenoménu u nás. Své umûní zde pfied-
stavuje nestor ãeské odborné ilustra-
ce Antonín Pospí‰il, jeho Ïák a ne-
ménû znám˘ v˘tvarník Kvûtoslav Hí-
sek a malífi a cestovatel Jan Dungel.
Mlad‰í generaci pak zastupují Pavel
Procházka a Jan Ho‰ek. V˘stava, jejíÏ
vernisáÏ probûhla uÏ v zaãátkem fiíj-
na, je k vidûní v galerii pfierovského
zámku aÏ do 12. ledna pfií‰tího roku.

Muzejní noc
Po loÀském úspûchu noãních pro-

hlídek v Muzeu Komenského v Pfie-
rovû jsme se rozhodli v této akci po-
kraãovat. Proto se v pátek 16. listo-
padu muzeum pro náv‰tûvníky opût
otevfie mimo bûÏnou otevírací dobu.

Prohlídky se uskuteãní v pÛlhodi-
nov˘ch intervalech od 17 hodin aÏ do
pÛlnoci. Stejnû jako loni jsme pfiipra-
vili i letos program za pfiítomnosti „Ïi-
v˘ch historick˘ch postav“, ov‰em v no-

vém tématickém a dramatickém
ztvárnûní s názvem Pfierovské sedmo-
braní aneb Slavit se dá cokoli. Vzhle-
dem ke komplikacím s prodejem vstu-
penek pfii minulé noãní prohlídce
jsme se letos na zájem divákÛ pfiipra-
vili. Vstupenky budou v pfiedprodeji jiÏ
od ãtvrtka 1. listopadu. Zájemci si je
mohou zakoupit od úter˘ do nedûle od
9 do 16.30 hodin v pokladnû pfierov-
ského zámku, kde si tímto zároveÀ re-
zervují prohlídku na konkrétní hodi-
nu. Cena vstupenky (30 Kã poloviãní,
60 Kã celé vstupné) zahrnuje prohlíd-
ku zámku, lapidária a vûÏe. Maximál-
ní kapacita jednotliv˘ch prohlídek je
stanovena, vzhledem k omezen˘m
prostorám jednotliv˘ch expozic, na 50
osob vãetnû dûtí. Pro ty, ktefií si jiÏ ne-
budou moci z tohoto dÛvodu vstu-
penky zakoupit, je jako „náplast“ pfii-
praven v˘hled z vûÏe na noãní Pfierov.
Jednorázové vstupenky na vûÏ (5 Kã
poloviãní a 10 Kã celé vstupné) se bu-
dou prodávat mimo pfiedprodej pfiímo
na místû. 

Mgr. Kristina Glacová, 
Muzeum Komenského v Přerově

.............................. do Muzea KomenskéhoPozvánky

Josef Kainar s kytarou na letním táboře na Řadově v roce 1939

Smaltovaní ptáci V. Richterové

Návštěva z pravěku v podání Kateřiny Kudlíkové a Zdeňka Vermouzka

foto Jitka Hanáková

foto Jitka Hanáková

Pozvánka 
na koncert
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MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

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

• Stálé expozice – Rekonstrukce histo-
rick˘ch ‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A.
Komensk˘, Archeologie Pfierovska, En-
tomologie, Mineralogie, Národopis Hané
a Záhofií, Tajemství tónu zvonu, Veduty
Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie odbo-
je na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium.
do 26. 12. • Sága moravsk˘ch Pfiemy-
slovcÛ, v˘stava.
do 25. 11. • F. X. Procházka – malífi
zvífiat, v˘stava.
do 4. 11. • Eva Siblíková – Radost
z Pálavy, v˘stava.
do 13. 1. 2008 • Opefiené múzy, prÛ-
fiezová v˘stava v˘tvarnou tvorbou sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ odborné ilus-
trace ptákÛ nebo z ní vycházející.
8.–25. 11. • Josef Kainar – Ïivot a dílo.
17. 11. • Vstup zdarma (státní svátek).
– prohlídky v 9, 10, 11, 12.30, 13, 14,
15 a 15.30 hodin.

MĚSTSKÝ DŮM
6. 11. v 19.30 hodin • âachtická paní
aneb Co v‰echno se vejde do vany. Hu-
dební komedie. Hrají U. Kluková, P. Tráv-
níãek, K. Kornová, J. Sypal a dal‰í
10. 11. v 15 hodin • Senior party – ta-
neãní odpoledne
11. a 25. 11. ve 13.45 • Nedûlní pár-
ty pfii dechovce. Hraje dechová hudba
Záhorská kapela
13. 11. v 19 hodin • A jedeme dál…,
nové show travesti skupiny Screamers
14. 11. v 19.30 hodin • Leona Ma-
chálková – Live Tour 2007. Koncert
pfierovské rodaãky mapující patnáctile-
tou pûveckou kariéru.

17. 11. v 19.30 hodin • Nebe poãká...
2007 – Petr Vá‰a se skupinou Ty Sy-
ãáci. Koncert skladatele, rockera, tex-
tafie, fyzického básníka, v˘tvarníka se
skupinou, jejichÏ hudba je charakte-
ristická jako „komorní bigbít“. 
21. 11. v 19.30 hodin • Pavla Bfiínko-
vá, Jan JeÏek – BEST OF. Koncert,
klavírní doprovod – prof. Jifií Pazour. 
24. 11. v 19.30 hodin • Nebe poãká…
2007 – Chantal Poullain a Jifií Vondrák,
orchestr Divadla ‰ansonu v Brnû. Veãer
francouzsk˘ch ‰ansonÛ.
26. 11. v 19.30 hodin • ManÏel pro
Opalu, dojemná divadelní komedie.
Hrají K. Fialová, L. Lipsk˘, N. Konva-
linková, B. Lormanová, â. Geboursk˘
27. 11. v 11 hodin • Nebe poãká... 2007
– praÏská skupina Hm..., hudební pofiad
pro ‰koly i pro vefiejnost. Ochutnávka
folku, jazzu, rocku i klasiky v pofiadu se-
staveném ze zhudebnûné poezie.
Pfiedprodej po–ãt 8–18, pá 8–16 hod.,
tel. 581 290 311, 581 215 101

KPVU
15. 11. • âeská secese. Beseda s Mgr.
Kristinou Glacovou se koná ve ãtvrtek
v 16. 30 hodin v Mervartovû domû na
Horním námûstí. Odevzdání pfiedbûÏ-
n˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy.

Akce pro seniory PSP
Ve stfiedu 14. 11. se uskuteãní od 15
do 19 hodin setkání seniorÛ PSP v ka-
várnû Beãva. K poslechu i tanci hraje
skupina Kasablanka. 

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí 15–21 společná 13–21 13–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7–15

Středa 13–21 muži 13–21 13–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7–15

Pátek 14–21 muži 13–21 7–15

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LISTOPAD 2007

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek
7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

VÝJIMKY – plavecký areál
10. 11. dětský, 50 m 10–12, 13.30–19

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

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

• keramické hrátky páteãní 15–18 hod.,
sobotní 9–12 hod., pfiihlá‰ky pfiedem
3. 11. od 14 do 16 hod. • Vyrábíme
panenky ze ‰ustí - pfiihlá‰ky pfiedem
16. 11. v 15 hod. • Malování na hedvábí

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

Na výlet do kouzelného světa modelové železnice zve Klub železničních
modelářů a přátel železnice Přerov. V rámci tradiční listopadové výstavy ná-
vštěvníci uvidí velké klubové kolejiště v provozu s téměř pěti desítkami růz-
ných vlakových souprav. Na modelu najdete několik zajímavých staveb, na-
příklad známou zastávku Jívová, která se nachází na trati z Olomouce do
Krnova, či původní kamennou rozhlednu z Pradědu. Těšit se můžete i na
jízdu některých aut na silnicích. Na programu je i prohlídka a svezení his-
torickou motorovou lokomotivou řady BN 60.
Výstava se koná o víkendech 17., 18. a 24., 25. listopadu vždy od 9 do 17
hodin v klubovně v areálu Dílen pro opravy vozidel Přerov, dříve depa. Pří-
chod na výstavu je podchodem na 4. nástupiště přerovského nádraží a dá-
le po označeném přechodu do areálu dílen. Více najdete na adrese
www.kzm.prerov.cz . text a foto Jan Dostál

Akademie III. věku
21. 11. • Parkinsonova choroba. Pfied-
ná‰í MUDr. Petr Sperling. Nová zase-
dací místnost v budovû kuchynû NsP.

Kouzelný svět modelové železniceKorvínský dům
12. 11. v 17 hodin • Krása a rozma-
nitost orchideí. Pfiedná‰ka Vojtûcha
·majera s promítáním obrázkÛ, pofiá-
dá odbor skalniãkáfiÛ Corydalis.

Cyklus umûleckohistorick˘ch
pfiedná‰ek, kaÏdou stfiedu 

v 16.30 hodin
7. 11. • Umûní doby posledních Pfie-
myslovcÛ a vlády Karla IV. (Mgr. K.
Glacová).
14. 11. • Z dûjin muzeologie III. –
Sbírky ‰lechtick˘ch rodÛ. (Mgr. L. Vi-
drmertová).
21. 11. • Pod korouhví zástavních pá-
nÛ – Pfierov v 15. stol. (Mgr. Milan
Chumchal).
28. 11. • âeské zemû husitské. (Mgr.
L. MaloÀ).

muzejní úterky v 17.30 hodin
6. 11. • Jak neohfiívat zemûkouli – Ja-
roslav Utíkal.
13. 11. • Setkání s osobností – PhDr.
Jifií Kohoutek, CSc.
20. 11. • Jak se mincovalo za Marie
Terezie – Mgr. Milan Chumchal.

Ornitologická stanice 
pondûlí–pátek 8–16 hodin, 

jindy po domluvû
• Ptáci âeské republiky – stálá expozice.
• Ptaãí lípa.
do 13. 1. 2008 • Opefiené múzy. PrÛ-
fiezová v˘stava v˘tvarnou tvorbou sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ odborné ilus-
trace ptákÛ nebo z ní vycházející. V˘-
stava se koná v Galerii pfierovského
zámku.
17. 11. • Vstup zdarma (státní svátek).
• V‰e o tahu ptákÛ, podzimní v˘ukov˘
program pro 2. stupeÀ Z· a S·.
Pondûlí aÏ pátek od 8 do 16 hodin •
Ekoporadna projektu Pfiírodû OK, po-
skytování informací z oblasti Ïivotního
prostfiedí.

Hrad Helfštýn
sobota a nedûle 9–16 hodin

17. 11. • Vstup zdarma (státní svátek).
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Exkluzivní výstava 
Adolfa Borna

Po ãtyfiech letech se opût podafiilo
uspofiádat v galerii Atrax velkou v˘-
stavu grafik Adolfa Borna (nar.
1930). Jeho tvorba se vzpírá tradiã-
nímu tfiídûní. Stírá kdysi pevnû sta-
novené hranice mezi „velk˘m“
a „mal˘m“ umûním, svobodnû pfiesa-
huje z kresleného humoru do volné
grafiky, z volné grafiky do ilustrace,
z kresby pak do animovaného filmu.
Právû jejich vzájemn˘m pÛsobením
a prolínáním se vyhranil umûlcÛv
originální styl. Born tak v˘raznû pfii-
spûl pfii vytváfiení moderního proje-
vu v‰ech tûchto disciplín v ãeském
prostfiedí i ve svûtovém mûfiítku. 

V˘stavu mÛÏete zhlédnout v dobû
od 12. do 23. listopadu.

V listopadu zde bude vystavovat pfierovsk˘ malífi Jan Miãkal a Ladislav Îlo-
tífi, kter˘ Ïije a tvofií v Olomouci. 

Jan Miãkal maluje hlavnû pfiírodu a v‰e, co pamatuje staré ãasy, zejména sta-
ré stromy a stavby. Je ovlivnûn romantismem, nemá rád v‰ednost, ‰edivost, mi-
luje vûci krásné a noblesní. Mimo pfiírody maluje i záti‰í a portréty. Na obrazech
Ladislava Îlotífie se nejãastûji setkáváme s motivy Beskyd, které ho po cel˘ Ïivot
nejvíce inspirují. V˘stava potrvá do 7. prosince.

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

Kino Hvězda

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

Ondřej a Vladimír Kočárovi 
Opavsk˘ malífi Ondfiej Koãár vyrÛstal

v prostfiedí malífisk˘ch pláten a barev. Ne-
ní divu, Ïe jiÏ od útlého dûtství kreslil,
maloval a od základní ‰koly se zúãastÀo-
val nejrÛznûj‰ích v˘tvarn˘ch soutûÏí. Ale
byla to i hudba, která se podílela na utvá-
fiení jeho umûlecké osobnosti. âasté vy-
cházky do hor a okolí ho nauãily pfiírodu
nejen poznávat, ale i milovat a pochopit.
Získal v ní osvûÏení a novou tvÛrãí ener-
gii. Na vysoké ‰kole se vedle malby zab˘-
val i jin˘mi v˘tvarn˘mi technikami. Do-
sáhl brzy úspûchu i v grafice a jiÏ v dobû
vysoko‰kolského studia zaãal vystavovat
své práce v galeriích Díla. V souãasné do-
bû se nejvíce vûnuje olejomalbû.

Souãasnû s Ondfiejem bude vystavo-
vat i jeho otec Vladimír Koãár. Jeho názoru zvlá‰tû blízká je pestfie barevná no-
stalgie podzimu. Obdivuje se pfiírodû a radost z barvy a malífisky tvofiivého pfied-
nesu zaznívá z pestré skladby jeho ãetn˘ch kytic.

V˘stava bude zahájena vernisáÏí v úter˘ 6. listopadu v 17.30 hodin a potrvá
do 30. listopadu.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Adolf Born, Svět plný techniky, litografie

Ke konci listopadu pfiiblíÏíme atmosféru vánoãní
pohody, a to prostfiednictvím tvorby fiady auto-
rÛ. MÛÏete se tû‰it mimo jiné na keramiku Zuza-
ny Strakové, manÏelÛ KaÀovsk˘ch, Renaty Gloso-
vé, Jarmily Kreãmanové a dal‰ích. V tomto obdo-
bí také jiÏ tradiãnû pfiedstavíme nové vzory v˘rob-
kÛ tkalcovské dílny ZdeÀka Kubáka, potû‰í nové
kolekce ‰perkÛ, hedvábí a originálního skla. Pro
dûti objevíte nápadité ãeské dfievûné hraãky dílny
Acrona, originální textilní hraãky a kapsáfie.

Ondřej Kočár, výřez z obrazu

1.–4. 11. v 17.30 hod. • KDYÎ SI
CHUCK BRAL LARRYHO (USA, ko-
medie, titulky, premiéra). Oscarov˘ scé-
nárista Bokovky Alexander Payne se pfii
psaní dal‰í komedie na téma „pfiátelství
mezi chlapy“ pustil na hodnû tenk˘ led.
V originální romanci KdyÏ si Chuck
bral Larryho udûlal ze dvou kámo‰Û na
Ïivot a na smrt zákonem registrované
partnery, aãkoliv oba jednoznaãnû pre-
ferují opaãné pohlaví.
1.–4. 11. ve 20 hod. • DENNÍ HLÍD-
KA (USA, akãní fantasy thriller, titulky,
premiéra). Noãní hlídka odevzdala vlá-
du. Pfied dvûma lety dobyl film Noãní
hlídka cel˘ filmov˘ svût. Tisíce fanou‰-
kÛ okouzlilo propojení moderní sci-fi,
fantasy a v˘chodních mytologií. Druh˘
díl série pokraãuje ve vyprávûní pfiíbû-
hu o souboji Svûtlé a Temné strany.
5.–7. 11. v 17.30 hod. • HAIRSPRAY
(USA, hudební, titulky, premiéra). UÏij-
te si legraci i povedená hudební ãísla…
Stfiedo‰kolaãka Tracey sice narostla do
neb˘val˘ch rozmûrÛ, ale i tak ve velkém
srdci chová jednu jedinou vá‰eÀ – ta-
nec. Její v˘stup v prestiÏní televizní
show má velk˘ úspûch, coÏ nûktefií ne-
mohou pfiekousnout.
5.–6. 11. ve 20 hod. • MÉ DRUHÉ JÁ
(USA, akãní drama, titulky, premiéra).
Jodie Foster vám v syrovém dramatu
z newyorsk˘ch ulic dá netradiãní lekci
sebeobrany. Zabili jí snoubence a ji sa-
motnou zranili. PomÛÏe Jodii pomsta? 
8.–14. 11. v 17.30 hod. • PROBUZE-
NÍ TMY (USA, fantasy, titulky, premié-
ra). Jen on se mÛÏe postavit temnotû…
Akãní fantasy o chlapci, jehoÏ svût se
obrátí naruby po zji‰tûní, Ïe je pfiedur-
ãen k boji s temnotou.
8.–11. 11. ve 20 hod. • EDITH PIAF
(Francie/Anglie/âR, drama, titulky). Îi-
la vÏdy naplno a niãeho nelitovala…
„Jednou budu bohatá, budu samé pra-
chy. Budu mít bíl˘ auÈák a ãerného ‰o-
féra.“ Narodila se na chodníku, vyrÛ-
stala v nevûstinci, vydûlávala si pouliã-
ním zpûvem… Pfiesto se z ní stala svû-
toznámá hvûzda první velikosti.
12.–13. 11. ve 20 hod. • BOURNEO-
VO ULTIMÁTUM (USA, thriller, titul-
ky). V‰echno si pamatuje. Nic neod-
pou‰tí. Vynofiil se z vln Stfiedozemního
mofie a nemûl sebemen‰í tu‰ení, kdo je.
Tehdy se zrodil Agent bez minulosti. 
15.–21. 11. v 17.30 hod. • ZBOUCH-
NUTÁ (USA, komedie, titulky, premié-
ra). Setkali se náhodou a vÛbec se k so-
bû nehodili… Alison (Katherine Heigl)
je krásná a chytrá novopeãená televiz-
ní reportérka. Ben (Seth Rogen) je
oplácan˘ lín˘ povaleã, jehoÏ jedinou
ambicí je pokraãovat ve sladkém nic-
nedûlání, jak jen to pÛjde.
15.–18. 11. ve 20 hod. • SÍLA SRD-
CE (USA, drama, titulky, premiéra).

Pfiíbûh o události, která ‰okovala cel˘
svût, a pfiesto jste ho nikdy nesly‰eli. Tu
zprávu jste moÏná nezaznamenali.
23. ledna 2002 zmizel v Karáãí novináfi
prestiÏního listu Wall Street Journal
Daniel Pearl (Dan Futterman).
19.–20. 11. ve 20 hod. • KRÁLOVSTVÍ
(USA, thriller, titulky, premiéra). Jak za-
stavíte nepfiítele, kter˘ se nebojí zemfiít?
·piãkoví agenti FBI musí b˘t pfiipraveni
na v‰echno. Vãetnû situace, kdy musí po
pachatelích vraÏd pátrat ve velmi nepfiá-
telském prostfiedí, v nûmÏ staãí udûlat
jeden ‰patn˘ krok a role pronásledova-
tele a kofiisti se v okamÏiku vymûní. 

7. 11. ve 20 hod. • T¤ETÍ MUÎ (Vel-
ká Británie, kriminální, ãernobíl˘, ães-
ké titulky). O kvalitách klasického fil-
mu noir mnohé napoví jméno spisova-
tele Grahama Greena, z jehoÏ pera po-
chází scénáfi s vytfiíben˘mi dialogy,
v nichÏ se s lehkostí mluví o váÏn˘ch
vûcech. Rozbombardovaná VídeÀ, kde
kvete ãern˘ obchod, nejistota a strach,
je ideální kulisou pro psychologick˘
film o lidech, které doba a prostfiedí
zmûnily k nepoznání.

14. 11. ve 20 hod. • OKAMÎIK ZLO-
MU (USA, thriller, titulky, premiéra).
…zabil svou Ïenu. A pfiiznal se. Pfiesto
mu to témûfi projde… KdyÏ Ted Craw-
ford (Anthony Hopkins) zjistí, Ïe jej je-
ho manÏelka Jennifer podvádí s jin˘m,
naplánuje vraÏdu. Na místo ãinu pfiije-
de i detektiv, kter˘ jako jedin˘ získá po-
volení vstoupit do Crawfordovy rezi-
dence. 
21. 11. ve 20 hod. • SATURNO CON-
TRO (Itálie, drama, titulky, premiéra).
Originalita filmu spoãívá ve schopnos-
ti nahlíÏet na Ïivot skrz jeho melodra-
matick˘ rozmûr, bez laciného senti-
mentu. Poutav˘ skupinov˘ portrét pfiá-
tel kolem ãtyfiicítky, ktefií se snaÏí zori-
entovat ve druhé polovinû Ïivota. 

4. 11. v 16 hod. • S BROUâKEM JE
ZLE (âR, dûtské pásmo).
Pásmo animovan˘ch pohádek pro nej-
men‰í diváky.
11. 11. v 16 hod. • DÁ·E≈KA II (âR,
dûtské pásmo).
Pásmo animovan˘ch pohádek pro nej-
men‰í diváky.
18. 11. v 16 hod. • KRTEK A WEE-
KEND (âR, dûtské pásmo).
Pásmo animovan˘ch pohádek pro nej-
men‰í diváky.

Od 22. 11. 2007 do 4. 12. 2007 ki-
no nehraje z dÛvodu v˘mûny sedadel.


