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„Laguna se osvûdãila více neÏ Beã-
va, kde jsme v roce 2005 s festivalem
zaãínali. Mûsto nám opût vy‰lo vstfiíc,
takÏe o sportovi‰ti pro souãasn˘ roã-
ník jsme mûli od poãátku jasno,“ vy-
svûtluje Martin Prchal, kapitán pofiá-
dajícího Sportovního klubu Moravi-
an Dragons Pfierov. A dodává: „Lagu-
na poskytuje ucelen˘ prostor s moÏ-
ností souãasnû závodit, bavit se, ob-
ãerstvovat nebo odpoãívat. Na vybój-
kované dráhy lze odev‰ad dohléd-
nout. DivákÛm tak neuniknou sebe-
men‰í detaily zufiících soubojÛ a na-
víc mohou pozorovat napínavé vod-
ní bitvy z rÛzn˘ch úhlÛ. Areál taky
pojme více náv‰tûvníkÛ, aniÏ by v‰ak
vznikl dojem pfielidnûnosti.“ 

Na rozdíl od pfiedchozích roãníkÛ se
v Pfierovû nepojede závod seriálu âes-
kého poháru. „Rozhodli jsme se vy-
pustit pohárová klání a plnû se vûnovat
pozvan˘m amatérsk˘m posádkám, kte-
r˘m se tak dostane mnohem profesio-
nálnûj‰ího pfiístupu a dokonalej‰í péãe
z na‰í strany,“ zdÛrazÀuje Prchal. 

Do kvûtnové uzávûrky Pfierovsk˘ch
listÛ se pfiihlásilo bezmála padesát po-
sádek. Na nejrychlej‰í závodníky ãeka-
jí vavfiíny v rÛzn˘ch kategoriích. O po-
hár firem se stfietnou reprezentanti
podnikajících spoleãností. O pohár
Mûsta Pfierova se utkají rozliãné spolky
a kluby, v Poháru o nejrychlej‰í Draãi-
ce zmûfií svÛj um nûÏné pohlaví a moÏ-
nost zisku ·kolského poháru se otvírá

ÏákÛm základních a stfiedních ‰kol.
Podle zájmu pfiihlá‰en˘ch se uvaÏuje
i o vypsání kategorie Sportovní pohár
v pfiípadû, Ïe do Pfierova zavítají i borci

a borkynû, pro nûÏ není dragonboating
pouh˘m zpestfiením víkendu a v nûja-
ké podobû se mu serióznûji vûnují.

Závody na velké laguně se osvědčily více než na Bečvě. foto Jan Skopalík

Dračí lodě se opět vracejí na velkou lagunu

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

A PAMÁTKOVÁ PÉâE

V ROCE 2006

Příloha

pokračování na straně 13

Vedení města znovu začalo zvažovat obnovu západní části náměstí T. G. Masaryka, která by byla spojena se stav-
bou nové radnice. Dostáváte příležitost se vyjádřit k těmto záměrům. Na straně 4 si můžete přečíst více informací
o plánované revitalizaci náměstí T. G. Masaryka, najdete zde pozvánku na veřejné slyšení a svoje názory můžete
sdělit prostřednictvím vyplněného anketního lístku.

Získá západní část náměstí 
TGM novou podobu?

Rok se sešel s rokem a Přerované se druhý červnový víkend opět
mohou těšit na slavnosti bubnů a ohně, tedy na již 3. ročník Pře-
rovského festivalu dračích lodí. Stejně jako loni i letos se po oba
soutěžní dny budou závodníci prohánět po vodách „velké“ lagu-
ny na trati dlouhé 150 metrů.

ANKETA

ANKETA
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Na přerovském výstavišti v těchto dnech vrcholí přípravy na akci
MOSTY 2007. Jde o projekt MOSTY, jehož osmý ročník se usku-
teční ve dnech 8. a 9. června na výstavišti, tentokrát s podtextem
Mosty bez hranic. Hlavní myšlenkou jeho organizátorů je přiblí-
žit svět zdravých a postižených lidí, především dětí a mládeže.

V dubnovém čísle Listů jste měli příležitost přečíst si rozhovor
s Ing. Jiřím Kubalou, generálmajorem v záloze, který pracuje jako
koordinátor v rámci jednání o zachování vojenské letecké zá-
kladny a vybudování regionálního letiště v Přerově. Obrátili jsme
se na něho s žádostí, aby nás informoval o dalším vývoji jednání.

„I tentokrát organizátofii pfiipravi-
li pestr˘ program pln˘ zábavy, spor-
tu a kulturních vystoupení, kter˘ bu-
de moderovat Michal Janãafiík. Na
oba dny budou v celém areálu v˘sta-
vi‰tû probíhat nejrÛznûj‰í sportovní
a vûdomostní soutûÏe, které ocení
hlavnû ti mlad‰í, ‰kolou ãi ‰kolkou
povinní. Náv‰tûvníci budou mít pfií-
leÏitost sledovat mimo jiné ukázky
vojenské i policejní techniky, canis-
terapie a hipoterapie. V programu se
pfiedstaví i populární osobnosti, jako
Petr Bende, Miro Jaro‰, Îelezn˘ Ze-
kon, David Spilka a Samer Issa. Pá-

teãní veãer bude patfiit jiÏ tradiãnû
koncertu nazvaném Hvûzdn˘ veãer,
na kterém vystoupí Vûra ·pinarová,
Eva Farná, Roman Vojtek, Yemi A.D.
a taneãní skupina Jad. Na závûr ne-
bude chybût ohÀostroj,“ pfiiblíÏila
program leto‰ních MostÛ jedna z or-
ganizátorek Kamila Stroinová.
DÛleÏitá informace pro motorizova-
né náv‰tûvníky: 

Parkování bude zaji‰tûno v areálu
v˘stavi‰tû a vjezd aut do areálu bude
zadní bránou. Pfiíjezd k bránû bude
vyznaãen na pfiíjezdové komunikaci
k v˘stavi‰ti. Šaf

Mosty bez hranic –
setkání dvou světů

Jak pokračují jednání
směřující k zachování letiště

„âlenové mezirezortní komise mu-
seli fie‰it situaci, která nastala po roz-
hodnutí vlády o úsporn˘ch opatfieních
ve státním rozpoãtu. Bylo nutné ze-
fektivnit aktivity smûfiující k zachová-
ní vojensko civilního provozu na le-
ti‰ti Pfierov. Vznikly dvû pracovní sku-
piny, kaÏdá s jasnou náplní ãinnosti.
První se zab˘vá problematikou sa-
motného zachování vrtulníkové zá-
kladny v Pfierovû a druhá pak projek-
tem dal‰ího rozvoje smí‰eného letec-
kého provozu. Jejich ãlenové musí
pfiipravit ucelen˘ dokument, kter˘
pfiedají koncem ãervna k posouzení
mezirezortní komisi a následnû tento
materiál bude pfiedloÏen˘ vládû âR,“
informoval Jifií Kubala.

JiÏ koncem bfiezna nav‰tívil radnici
generál Peter Kolecko, b˘val˘ zástup-
ce velitele Rakouského vojenského le-
tectva. A jak˘ byl dÛvod jeho náv‰tûvy?

„Rakousko jiÏ mnohem dfiíve pfii
hledání úsporn˘ch cest, jak na jedné
stranû sníÏit rozpoãet na armádu a zá-
roveÀ podpofiit rozvoj regionu, nalez-
lo fie‰ení ve smí‰eném vojensko civil-
ním provozu. Seznámili jsme ho se si-
tuací zde v Pfierovû a poÏádali o jeho
názor,“ vysvûtlil Kubala. „Sdûlil nám
své zku‰enosti s pfievodem vojensk˘ch
leti‰È na leti‰tû se smí‰en˘m provozem
a jeho návrhy na moÏné fie‰ení na‰í si-
tuace byly velmi uÏiteãné. Navíc nám
zprostfiedkoval náv‰tûvu regionálního
leti‰tû v rakouském Linzi.“

Delegace olomouckého kraje
a mûsta Pfierova nav‰tívila Linz za-
ãátkem kvûtna. „¤editel zdej‰ího le-
ti‰tû nás podrobnû informoval o pro-
vozu zdej‰ího regionálního leti‰tû.
Povûdûl nám o zku‰enostech ra-
kousk˘ch kolegÛ pfii jeho budování,
souãasném provozu a nastínil i vizi
jeho dal‰ího rozvoje,“ popsal pfiínos
náv‰tûvy Jifií Kubala a dále vysvûtlil:
„V Rakousku si dobfie uvûdomovali
velk˘ v˘znam leti‰tû pro rozvoj ob-
lasti. Pfiíli‰ nepfiedpokládali, Ïe sa-
motné leti‰tû bude prosperující ce-
lek. Spí‰e vnímali jeho druhotn˘ v˘-
znam, kter˘ prospûl místnímu hos-
podáfiskému rozvoji, pfiivedl do ob-
lasti dal‰í podnikatele a firmy. To ta-
ké vedlo k tomu, Ïe z pÛvodnû pfied-
pokládan˘ch ztrát a tedy nutnosti
dotovat provoz leti‰tû, je dnes v˘-
znamn˘ a prosperující prvek, pfiiná-

‰ející nejen zisk a zhruba osm set
pracovních pfiíleÏitostí, ale umoÏ-
Àuje i osmdesáti firmám se dále roz-
víjet a najít na leti‰ti své uplatnûní.
To v‰e napomohlo tomu, Ïe dnes
Hornorakousko patfií k nejlépe pro-
sperujícím regionÛm nejen v sa-
motném Rakousku, ale i v Evropské
unii. Jifií Kubala je pfiesvûdãen˘, Ïe
rakousk˘ pfiíklad úspû‰né realizace
projektu leti‰tû se smí‰en˘m provo-
zem bude velmi pfiínosn˘m i pro nás
a napomÛÏe rozvoji celého regionu.

Šaf

Železný Zekon pobaví i letošní návštěvníky Mostů.

Rakouský generál Peter Kolecko (druhý zleva) na návštěvě přerovské radnice.

Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání od–do
Îerotínovo nám. smûrem stavební úpravy parteru námûstí do 18. 7.
k Hornímu nám.
ul. Wilsonova 2 kontejner na stavební odpad do 6. 9.
nábfi. PFB úplná uzavírka mimo BUS do 31. 5.
nábfi. Dr. E. Bene‰e úplná uzavírka, zastávka MHD Dr. E. Bene‰e do 31. 5.

- SME doãasnû zru‰ena
ul. Mostní 11 2 ks kontejnery na stavební suÈ + le‰ení do 31. 10.
ul. Sokolská 12, 14 umístûní le‰ení v prÛjezdu domu do 16. 10.
ul. Velké Novosady ãásteãná uzavírka do 3. 6.

– rekonstrukce kanalizace
ul. Velké Novosady zafiízení staveni‰tû pro rekonstrukci do 31. 12.
– parkovi‰tû vodovodu
ul. Bratrská (od ul. Palackého ãásteãná uzavírka do 6. 7.
po nám. TGM) – rekonstrukce vodovodu
ul. Komenského ãásteãná uzavírka (rekonstrukce do 31. 5.
(úsek cca od ul. Wurmovy - vodovodu) ul. Komenského nebude 
za ul. Havlíãkovu) ve smûru k nádraÏí prÛjezdná 

od ul. Wurmovy po ul. Palackého 
s v˘jimkou MHD

ul. â. Drahlovského rekonstrukce vodovodu ãerven

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Komunitní plán 
sociálních služeb je na internetu

Pracovní t˘my navrhly cíle a opat-
fiení pro jednotlivé skupiny obyvatel
v oblasti sociálních sluÏeb. Jejich
ãlenové zpracovali Komunitní plán,
kter˘ je v souãasné dobû pfiedloÏen
k vefiejnému projednávání a pfiipo-

mínkovému fiízení – k nahlédnutí je
na www. mu-prerov.cz, odkaz na in-
formace pro vefiejnost, dále informa-
ce ze sociální oblasti. Po pfiipomín-
kách bude koncem ãervna pfiedloÏen
zastupitelÛm ke schválení.

foto Jan Čep
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Krátce z jednání radních
dne 10. května 2007
❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na realizaci

opravy zdravotechnické instalace základní ‰ko-
ly Velká DláÏka v Pfierovû

❖ Rozhodli o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na
zpracování dokumentÛ Studie proveditelnosti
a Anal˘za nákladÛ a pfiínosÛ pro pfiípravu pro-
jektu Rekonstrukce autobusového nádraÏí
v Pfierovû. Jako nejv˘hodnûj‰í byla vyhodnoce-
na nabídka od spoleãnosti Regionální agentura
pro rozvoj stfiední Moravy za nabídkovou cenu
497 000 Kã bez DPH.

❖ Schválili zámûr realizace 1. pilotního progra-
mu psychologické pomoci rodiãÛm dûtí s pro-
blémov˘m chováním s názvem Kurz pro rodi-
ãe realizovaném PhDr. Janou Gebauerovou,
poskytující psychologické poradenství ve spolu-
práci s Odborem sociálních sluÏeb a zdravot-
nictví Magistrátu mûsta Pfierova, pfii obsazení
kurzu min. 10 rodiãi.

❖ Schválili zámûr projektu – kurzy ãeského jazy-
ka pro pfiíslu‰níky národnostních men‰in a ci-
zince s trval˘m nebo dlouhodob˘m pobytem.

❖ Schválili zapojení mûsta Pfierova do programu
pfiesídlování a následné integrace krajanÛ do
âeské republiky a poskytnutí obecního bytu Na
hrázi 30, ã.p. 2089, Pfierov.

❖ Schválili zámûr vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na
obsazení tfií pracovních míst do Domova pro
seniory v Pfierovû, ul. Optiky:
• manaÏera zprovoznûní zafiízení,
• asistenta manaÏera a koordinátora v˘stavby

zafiízení,
• administrativní pracovnici

❖ Schválili doplnûní vybran˘ch spojÛ do jízdního
fiádu linky Pfierov–Dluhonice–Citov–KrãmaÀ,
celkov˘ nárÛst dotace za rok 294 912 Kã do
místní ãásti Dluhonice.

❖ Schválili posílení MHD Vinary–nemocnice, Me-
opta o nov˘ pfiím˘ spoj Pfierov, nemocnice–Pfie-
rov, autobusové nádraÏí, celkov˘ nárÛst dotace
za rok 13 320 Kã.

❖ Neschválili prodlouÏení linky MHD ã. 8 auto-
busové nádraÏí–Kopaniny o zastávky Pfierov,
Velká DláÏka–Pfierov, bazén, celkov˘ nárÛst do-
tace za rok 49 800 Kã.

❖ Neschválili posílení spojÛ linek MHD ã. 6 Vi-
nary–nemocnice, Meopta o 14 párÛ spojÛ a au-

tobusové nádraÏí–Kopaniny–Lovû‰ice–autobu-
sové nádraÏí o 14 spojÛ, celkov˘ nárÛst dotace
za rok 1 005 480 Kã, jedná se o víkendové spoje.

❖ Schválili realizaci informaãního a navigaãního
systému SluÏbami mûsta Pfierova.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu do Belgie
(Brusel) a Nûmecka (·trasburk) Ing. Martiny Je-
melkové, euromanaÏera odboru rozvoje, která se
uskuteãní v rámci projektu „Evropské instituce
na vlastní oãi“ ve dnech 20.–24. kvûtna 2007.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu do Nizo-
zemska (Maastricht) a Nûmecka (Univerzita
Speyer) Mgr. Drahomíry Duãákové, vedoucí
Kanceláfie tajemníka, Mgr. Vlasty Viãanové, re-
ferenta kvality magistrátu mûsta Pfierova, Ing.
Lenky ·kubalové, vedoucí oddûlení územního
plánování odboru rozvoje, která se uskuteãní
v rámci projektu „Implementace systému kvali-
ty fiízení v podmínkách mûstsk˘ch úfiadÛ v Olo-
mouckém kraji“ ve dnech 4.–8. ãervna 2007.

❖ Povûfiili plnûním úkolÛ pfii fiízení Mûstské po-
licie v Pfierovû Bc. Omara Teriakiho.

❖ Schválili poskytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i 17 000
Kã na zaji‰tûní provozu vefiejného WC ve dvor-
ním traktu objektu restaurace Michalov pro
provozovatele restaurace pana Miloslava Chla-
peãka ve v˘‰i 17 000 Kã.

❖ Povûfiili fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta
Pfierova pofiízením víceúãelového nákladního
vozidla ve finanãním objemu do 4 500 tis. Kã.
Finanãní zaji‰tûní této investice je plnû po-
kryto z prostfiedkÛ Technick˘ch sluÏeb mûsta
Pfierova.

❖ Povûfiili vedoucího odboru majetku mûsta kom-
plexním zaji‰tûním realizace stavby Opûrná
zídka a autobusová zastávka Pfierov-Îeravice,
ul. âekyÀská.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 18. ãervna 2007
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Komise pro občanské záležitosti
nabízí:
● Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãany mûs-

ta zápisem do pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou rodiãe, mající trvalé
bydli‰tû v Pfierovû, ale jejich dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe dû-
tí narozen˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování rod-
ného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi
‰edesát let spoleãného Ïivota. Nabídka platí i pro manÏele, ktefií neby-
li oddáni v Pfierovû. 

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

Axis4 – Pomocná
ruka podnikatelům

Axis4, projekt zamûfien˘ na podporu podnika-
telÛ a probíhající pod zá‰titou Hospodáfiské ko-
mory âR, roz‰ífiil pÛsobnost i do na‰eho regionu.
Projekt Axis4 se velice úspû‰nû rozvíjí jiÏ fiadu let
a do dne‰ního dne se do nûj zapojily desítky tisíc
podnikatelsk˘ch subjektÛ. Vzhledem k pfiínosÛm
v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspû-
chÛm a dÛvûryhodnosti mÛÏeme podnikatelÛm
úãast v tomto projektu doporuãit.

Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita
Hospodáfiské komory âR, cílem které je vybudová-
ní celorepublikového internetového katalogu v˘-
robkÛ a ãinností podnikatelsk˘ch subjektÛ a insti-
tucí ze v‰ech oborÛ prÛmyslu, obchodu a sluÏeb.

Podrobné údaje o va‰í firmû jsou tak k dispozi-
ci va‰im potencionálním zákazníkÛm nebo part-
nerÛm. Úãastí v projektu tak podnikatel získá
moÏnost ‰iroké propagace, na kterou by musel ji-
nak vynaloÏit znaãné finanãní prostfiedky.

Konkrétní přínos projektu Axis4 vaší firmě:
• Vstupem do registru podnikatelsk˘ch subjektÛ

Axis4 se údaje o va‰í firmû a nabízeném sortimen-
tu stávají souãástí informací, které Hospodáfiská
komora âR spolu s regionální samosprávou krajÛ
a mûst prezentují v tuzemsku i v zahraniãí.

• Vstupem do registru umoÏníte va‰im stávajícím
i potencionálním zákazníkÛm získávat aktuální
informace o va‰ich produktech a sluÏbách. Jak
vypl˘vá z údajÛ Hospodáfiské komory âR, stále
více podnikatelÛ pouÏívá k vyhledávání sv˘ch do-
davatelÛ právû systém Axis4.

• Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do re-
gistru získáte také moÏnost své údaje kdykoli
upravovat nebo doplÀovat. Tyto informace o vás
mÛÏete vyuÏít i jako plnohodnotnou interneto-
vou stránku, která slouÏí k prezentaci va‰í spo-
leãnosti. 

• Axis4 umoÏÀuje rychlé získávání informací o va-
‰ich zákaznících, dodavatelích i konkurentech. 

Informace obsaÏené v katalogu budou propoje-
né na internetové stránky regionu. Toto propoje-
ní pfiinese dal‰í v˘hody: va‰e spoleãnost se zafiaze-
ním do registru a zobrazením sídla v podrobn˘ch
mapách stane souãástí podnikatelského prostfiedí
a celkové infrastruktury v na‰em mûstû.

Více informací o projektu Axis4 získáte na ad-
rese www.axis4.cz, informaãních centrech Hos-
podáfiské komory nebo na zelené lince Axis4
ã. 800 900 501.

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

3. 6. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

10. 6. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

17. 6. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

24. 6. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U Kostela – Kratochvílova 13, lékárna U nádraÏí – Husova 2, lékárna
Komenského – Komenského 40, lékárna ALFA – nám. Pfierovského povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v ãervnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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Vedení Přerova chce znát názory veřejnosti na novou radnici

„Plány na stavbu sídla radnice sa-
hají aÏ do roku 1997,“ fiíká Josef Ku-
lí‰ek, námûstek primátora Pfierova
pro rozvoj. „Tehdy byla vyhlá‰ena
soutûÏ na architektonick˘ návrh, v˘-
hercem se stal návrh architektÛ CAD
PROJEKT PLUS a zaãaly prvotní plá-
ny ke stavbû,“ fiíká Kulí‰ek, kter˘

v‰ak zároveÀ dodává, Ïe plány na
stavbu byly pfieru‰eny po niãiv˘ch
povodních, které se v roce 1997 pro-
hnaly Pfierovem i okolními obcemi. 

Plány na vybudování radnice byly
obnoveny v roce 2002, kdy byla vy-
pracována nová studie. „Nové plány
z roku 2002 berou v potaz architek-

Anketa pro obãany mûsta
■ Potfiebuje Pfierov novou radnici?

a/ ano b/ ne

■ Umístili byste radnici s knihovnou do spodní (západní) ãásti námûstí T.
G. Masaryka?
a/ ano b/ ne

■ Jaké máte jiné návrhy na umístûní radnice a/nebo knihovny ve mûstû Pfie-
rovû?
........................................................................................................................

■ Souhlasíte s navrhovanou regenerací a revitalizací spodní (západní) ãás-
ti námûstí T. G. Masaryka dle navrÏené vizualizace?
a/ ano b/ ne

■ Jak byste jinak vyuÏil/a spodní (západní) ãást námûstí T. G. Masaryka?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Va‰e jméno a adresa: .........................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................
Vyplnûné anketní lístky zasílejte nebo osobnû doruãte do Mûstského in-

formaãního centra, Kratochvílova 14, 750 02 Pfierov. 
Tfii vylosovaní úãastníci ankety obdrÏí roãní pfiedplatné páteãního vydá-

ní Pfierovského deníku s pfiílohou Nové Pfierovsko. Dal‰ím pûti vylosova-
n˘m v˘hercÛm bude zaslána publikace o mûstû Pfierovû.

Vedení Přerova chce znát názory svých občanů na novou radnici.
Město totiž obnovilo plány na stavbu radničního komplexu s kni-
hovnou na západní straně náměstí T. G. Masaryka a nyní chce pro-
střednictvím ověřeného formátu Veřejného slyšení získat pohled
občanů na celou záležitost.

Vefiejné sly‰ení Magistrátu mûsta Pfierova

Výstavba radničního komplexu
s knihovou

Vefiejné sly‰ení k revitalizaci západní ãásti námûstí T. G.
Masaryka a vyuÏití budovy Chemoprojektu na ulici Trávník 

probûhne dne 5. ãervna 2007 v 16 hodin 
v Mûstském domû v Pfierovû.

tonická specifika námûstí, cel˘ projekt
lépe zapadá do okolí a souzní s pa-
mátkovû chránûn˘mi budovami
v okolí,“ fiíká Pavel Gala, vedoucí od-
boru rozvoje pfierovského magistrátu. 

Osmnáct metrÛ vysoká stavba, kte-
rá by mûla v Pfierovû vyrÛst, by pfii-
tom mûla b˘t nejen sídlem vedení
mûsta – kanceláfie primátora a jeho
námûstkÛ, ale poãítá se i s prostora-
mi pro mûstskou knihovnu. „Kromû
toho bude budova obsahovat i ko-
merãnû pronajímatelné volné plochy
a informaãní centrum mûsta,“ dodá-
vá Pavel Gala. Podle Galy tak nepÛ-
jde „pouze“ o sídlo radnice, ale
o multifunkãní prostor pro celé mûs-

to. „Není to jen místo pro mûstské
vedení, ale pro v‰echny obãany. Kro-
mû toho má budova i velik˘ estetic-
k˘ pfiínos pro celé námûstí T. G. Ma-
saryka,“ upfiesÀuje Gala.

Vedení mûsta si v‰ak uvûdomuje fi-
nanãní nároãnost celé stavby. Podle Jo-
sefa Kulí‰ka tvofií 300 milionÛ korun
potfiebn˘ch ke stavbû skoro tfietinu ce-
lého mûstské rozpoãtu. „Uvûdomuje-
me si finanãní nároãnost celé akce, ze-
jména s ohledem na to, Ïe je tfieba re-
konstruovat i jiné budovy na námûstí.
V Ïádném pfiípadû nepÛjde o jednodu-
ch˘ projekt,“ zdÛrazÀuje Kulí‰ek.

Podle námûstka primátora je fi-
nanãní nároãnost celého projektu
dÛvodem, proã chce zapojit do dis-
kuse o radnici i obãany. „Pokud se
rozhodneme tento projekt podpofiit,
bylo by vhodné tak uãinit bez pfiímé-
ho dopadu na rozpoãet mûsta, napfií-
klad za podpory financování soukro-
m˘m investorem. KaÏdopádnû tak
nemÛÏeme uãinit bez souhlasu vût-
‰iny obãanÛ,“ fiíká Kulí‰ek. Ten se zá-
roveÀ domnívá, Ïe formát vefiejného
sly‰ení, kter˘ bude pro diskusi o rad-
nici vyuÏit, se osvûdãil. „Letos jiÏ jed-
no vefiejné sly‰ení probûhlo a bylo ve-
lice úspû‰né. Chceme proto na nûj
navázat a opût diskutovat s obãany.
Pouze vzájemná komunikace s obãa-
ny nám mÛÏe pomoct realizovat ty
správné projekty a celkovû reagovat
na pfiání ‰iroké vefiejnosti. Jak jsem
jiÏ jednou uvedl – je to snaha o de-
mokracii v praxi,“ dodává Kulí‰ek.

Martina Kašpárková, EURES, o.p.s.

✃
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Zastupitelstvo mûsta Pfierova na
svém jednání v dubnu leto‰ního ro-
ku rozhodlo o pofiízení zmûny územ-
ního a regulaãního plánu v lokalitû
Újezdec, spoãívající ve zmûnû stáva-
jící prÛmyslové zóny Újezdec na plo-
chy pro zástavbu rodinn˘mi domy.
Jedná se o lokalitu podél ulice Hlav-
ní, vpravo od pfiíjezdové místní ko-
munikace do místní ãásti Újezdec,
která je celá ve vlastnictví statutár-
ního mûsta Pfierova.

Podle studie zástavby rodinn˘mi do-
my (viz obrázek), kterou nechal zpra-
covat odbor rozvoje, je zde moÏno
umístit aÏ 121 rodinn˘ch domkÛ na
parcelách o velikosti 550 aÏ 840 m2.

K prÛzkumu zájmu o v˘stavbu ro-
dinn˘ch domkÛ v této lokalitû slou-
Ïí pfiiloÏen˘ dotazník, ve kterém mÛ-
Ïete vyjádfiit, zda je oblast pro vás
atraktivní k bydlení, kolik byste byli
ochotni zaplatit za zasíÈovan˘ a zpfií-
stupnûn˘ pozemek (tzn. vodovod,
kanalizace, plyn, elektfiina a pfiístu-
pová komunikace po hranici jednot-
liv˘ch pozemkÛ) a jak velkou plochu
byste byli ochotni koupit. 

V‰echny doruãené dotazníky bu-
dou zpracovány a o v˘sledcích budou

informováni zastupitelé mûsta. V˘-
sledky z dotazníkového ‰etfiení po-
mohou pfii rozhodování o dal‰ím po-
stupu.

Dotazník naleznete i na webov˘ch
stránkách mûsta www.mu-prerov.cz,
ve sloÏce Aktuality a dûní ve mûstû.

Podrobnûj‰í informace získáte na
Magistrátu mûsta Pfierova, odboru
rozvoje, Bratrská 34, oddûlení kon-
cepce, rozvoje a GIS, u Ing. Franti‰-
ka Zlámala (tel. 581 268 610, e-mail:
frantisek.zlamal@mu-prerov.cz),

Ing. Kamily Lesákové (tel. 581 268
640, e-mail: kamila.lesakova@mu-
prerov.cz).

Vyplnûné dotazníky prosím ode-
vzdejte do 29. 6. 2007 na Magistrát
mûsta Pfierova, Bratrská 34, pfiízemí;
na Magistrát mûsta Pfierova, Smeta-
nova 7, v pfiízemí; v Informaãním
mûstském centru ve Velké pasáÏi ne-
bo je zasílejte elektronicky (dotazník
lze stáhnout na stránkách www.mu-
prerov.cz, ve sloÏce Aktuality a dûní
ve mûstû).

DOTAZNÍK
1. Máte zájem o stavbu rodinného
domu v místní ãásti Pfierov-Újezdec?
❏ ano
❏ ne, mám zájem radûji o lokalitu

..........................................................

2. O jak velk˘ pozemek máte zájem?
❏ 500–700 m2

❏ 701–900 m2

❏ 901–1100 m2

❏ 1101 m2 a více

3. Máte zájem o:
❏ fiadov˘ rodinn˘ dÛm
❏ dvojdomek
❏ samostatnû stojící rodinn˘ dÛm

4. Jste ochotni zaplatit za m2 po-
zemku s napojením na pfiístupovou
komunikaci a inÏen˘rské sítû mini-
málnû 1400 Kã/m2?
❏ ano
❏ ne

V pfiípadû zájmu o dal‰í informace
uveìte pfiíjmení a jméno 

...........................................................

kontakt ...............................................

...........................................................

Pfierované k tomu nejbliÏ‰ímu to
nemají daleko. Najdou ho u cesty
z Pfiedmostí smûrem na Dluhonice.
Prvním impulsem pro jeho v˘stavbu
byl finanãní dar dr. Matinové, kter˘
ãinil jeden milion korun korun. Cel-
kové náklady, jeÏ dosáhly v˘‰e 6,5 mi-
lionu korun, pokrylo mûsto Pfierov.
Do provozu byl útulek dr. Matinové
uveden v roce 1997. Jeho ãinnost je
financována z mûstského rozpoãtu.
O zvífiecí klienty se starají dva stálí za-
mûstnanci s odborn˘m kurzem. Je-
jich práce nezahrnuje pouze starost
o psí klienty, ale vyjíÏdûjí i ke zvífia-
tÛm zabit˘m na silnicích a pomáhají
policii pfii odchytu volnû pobíhajících
psÛ. Od doby vzniku útulku jím pro-
‰lo 1362 psÛ a 242 koãek. Na‰tûstí je

naprostá vût‰ina zvífiat vrácena pÛ-
vodním majitelÛm nebo je pfiedána
do pûstounské péãe. „Pfiesto nûktefií
psi stále ãekají na svého pána, a pro-
to bychom byli rádi, kdyby se pro nû
na‰el hodn˘ majitel. Díky Pfierov-
sk˘m listÛm snad i tito sirotci najdou
vhodn˘ domov,“ doufá pracovnice
útulku SoÀa Hynãicová.

Pejsky si mÛÏete prohlédnout vÏdy
v pondûlí, stfiedu a pátek od 10 do 16
hodin, nebo v sobotu a v nedûli od 8
do 10 hodin. Pokud se vám nûkter˘
z nich zalíbí a budete si jej chtít od-

vést domÛ, nezapomeÀte si s sebou
vzít obãansk˘ prÛkaz, vodítko a 150 aÏ
500 korun, podle velikosti psa. Tato
ãástka bude pouÏita jako pfiíspûvek na
o‰etfiení a krmení psa bûhem jeho po-
bytu v útulku. V‰ichni obyvatelé útul-
ku jsou oãkovaní, odãerveni a odble-
‰eni. KaÏd˘ pes je rovnûÏ naãipovan˘,
coÏ jeho majitele na tfii roky osvobo-
zuje od povinného poplatku ze psÛ.
„PfiestoÏe se setkáváme i se smutn˘-
mi pfiípady, dokáÏí nás lidé i mile pfie-
kvapit. Dokladem jsou dary v podobû
krmiva, pamlskÛ, hraãek a dal‰ích

chovatelsk˘ch pomÛcek, které maji-
telÛm zbyly po jejich mazlíãcích.“
fiekla SoÀa Hynãicová. Budete-li mít
zájem vûnovat nevyuÏité chovatelské
potfieby útulku, jeho zamûstnanci je
od vás rádi pfievezmou. „Zde je v‰ak
tfieba upozornit, Ïe i zvífiata mají ná-
rok na stravu jim urãenou, proto, pfies
upfiímnou snahu dárce pomoci, od-
mítáme potraviny urãené lidem, jako
je staré peãivo a podobnû.“ dodává So-
Àa Hynãicová. BliÏ‰í informace nejen
o voln˘ch psech vám rádi a ochotnû
poskytnou pracovníci útulku na ãísle
602 541 060.

Pro ilustraci vám pfiedstavujeme
alespoÀ nûkteré z tûch, ktefií by
opravdu uvítali hodného páníãka:

MoÏná v útulku pro psy najdete vûrného pfiítele

Bára, kříženec velkého vzrůstu, 1 rok,
na zahradu, hyperaktivní, hodná

Baryn, kříženec jezevčíka, 7 let, do
bytu i na zahradu, ke starším lidem

Miky, hrubosrstý jezevčík, 3 roky,
vhodný na zahradu

Gor, kříženec knírače, 11 měsíců, na
zahradu, hyperaktivní

Místo průmyslové zóny v Újezdci rodinné domky
Město chce podporovat 

výstavbu rodinných domů.

Blíží se závěr školního roku. Rodiče při této příležitosti přemýšlejí, jak
odměnit svého úspěšného školáka za celoroční píli. Častým přáním dě-
tí je mít pejska. Právě pořízení psa z útulku může být příležitostí, jak
udělat radost svému potomkovi.

✁
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Velitel KFOR chválí přerovskou
vrtulníkovou letku

V Campu ·ajkovac bude do ãervna leto‰ního ro-
ku pÛsobit 396 ãesk˘ch vojákÛ. Poté je vystfiídá na
dal‰ího pÛl roku nová rotace. Vojáci v Kosovu pÛ-
sobí spoleãnû s armádami ze Slovenska, Finska,
·védska a Itálie. Do mise se od dubna zapojila ta-
ké pfierovská 23. vrtulníková základna. Jejích 29
pfiíslu‰níkÛ odletûlo se dvûma vrtulníky Mi-17 do
Kosova na zaãátku dubna. Vrtulníkové jednotce
velí major Milan Koutn˘: „V‰ichni oceÀují na‰i
profesionalitu a pfiepravní moÏnosti. Sám ·ajko-
vac má 700 metrÛ nad mofiem oproti 206 metrÛm
v Pfierovû, tím pádem musíme poãítat s váhou vr-
tulníku a s tím, kolik mÛÏeme vzít na palubu. Po
mûsíci a pÛl, co jsme tady, máme nalétáno 90 ho-
din“. Vrtulníky pfiepravují osoby, materiál a mo-
nitorují území. Letka je v pfiímé podfiízenosti ve-
litele KFOR generálporuãíka Rolanda Kathera.
„Pan generál velmi ocenil a podûkoval za to, Ïe
jsme sem tyto vrtulníky dali. PfiestoÏe je zde mají
nejrÛznûj‰í zemû, tento typ velk˘ch vrtulníkÛ ta-
dy roz‰ífien nebyl. TakÏe velké podûkování a uzná-
ní pro âeskou republiku“, fiekla ministrynû obra-
ny Vlasta Parkanová.

KFOR zřídilo pro obyvatele Kosova
speciální televizní vysílání

Vojáci se snaÏí minimalizovat etnické konflikty
obyvatel Kosova také tím, Ïe zaãali provozovat tzv.
Kosovision, neboli televizi, kde dostávají stejn˘
prostor Srbové i kosov‰tí Albánci. Politická situa-
ce v Kosovu je totiÏ stále vypjatá. Od roku 2000 je
Kosovo pod mezinárodní správou OSN jako srbská
provincie. Bûlehrad v ní ale své pravomoci nevy-
konává. Kosov‰tí Albánci nyní poÏadují nezávis-
lost, zatímco Srbsko chce dát provincii jen vysok˘
stupeÀ autonomie. âást srbské politické repre-
zentace zase uvaÏuje o rozdûlení Kosova na al-

bánskou a srbskou ãást. Albánci ale odmítají i tu-
to variantu. „Nedojde-li k dohodû, bude muset roz-
hodnout Rada bezpeãnosti. V ideálním pfiípadû by
mûla pfiijmout novou rezoluci. Pfiedev‰ím se pfied-
pokládá, Ïe by pravomoci mezinárodního spole-
ãenství pfie‰li z OSN na novou misi vedenou Ev-
ropskou unií,“ doplnil velvyslanec âR v Srbsku
Ivan Jestfiáb. Dennodennû proto hrozí konflikty
a demonstrace. O demonstracích vût‰inou vojáci
vûdí uÏ tfii dny dopfiedu. Zatím ale moc konfliktÛ
fie‰it nemuseli, spí‰e se zamûfiují na Kontrolnû
propou‰tûcích místech, zda civilisté nelegálnû ne-
pfieváÏejí zbranû, munici nebo drogy. „Spoluprá-
ce s civilním obyvatelstvem je velmi dobrá. Necí-
tím Ïádnou bezprostfiední hrozbu. Celá oblast Ko-
sova je pod vlivem událostí, které budou následo-
vat. Ve‰keré lokální obyvatelstvo je v mírném na-
pûtí, nicménû situace se pfiíli‰ nemûní a je stabil-
ní,“ shrnuje situaci velitel 10. kontingentu KFOR
pplk. Ladislav ·vejda. 

Vojáci dávají obyvatelům Kosova práci
âe‰i se do mírové operace poprvé zapojili v ro-

ce 2004. Jejich pfiítomnost Kosov‰tí obyvatelé ví-
tají, cítí se totiÏ v ulicích bezpeãnûji a spousta
z nich díky vojsku dostala práci. To je i pfiípad
21letého kosovského Albánce Bujara Rexhepiho
a jeho sestry. „KdyÏ sem pfii‰li vojáci, spousta
m˘ch znám˘ch dostala práci. Pfiedtím tu bylo
70 % nezamûstnan˘ch. Já na základnû pracuji uÏ
ãtyfii a pÛl roku v armádní prodejnû. Nikdy jsem
nebyl nezamûstnan˘, protoÏe jsem práci dostal
hned po ‰kole a jsem za to vdûãn˘,“ dodává Rex-
hepi. Nezamûstnanost díky KFOR poklesla na
50 %. Tamní lidé si proto mohou dovolit stavût
nové domy, které ale z 90 % nejsou omítnuté. Je
to pr˘ proto, Ïe neomítnuté stavení nelze pova-
Ïovat za zkolaudované a jeho majitel za nûj ne-
musí platit daÀ z nemovitosti. Na nûkteré z domÛ
dostane rodina dotaci od Evropské unie, která po-

kryje aÏ 30 % nákladÛ,
musí ale slíbit, Ïe pfiízemí
bude slouÏit k podnikání.
Proto má spousta domÛ
ve své spodní ãásti ob-
chody nebo restaurace.

O Kosovu se
rozhodne v červnu

Jednání o budoucnosti
Kosova budou probíhat
v ãervnu. Poté uÏ bude
jasno, jestli zemû získá sa-
mostatnost nebo bude
mít jen vysok˘ stupeÀ au-
tonomie. V souãasnosti
zde Ïije okolo dvou milio-
nÛ sto tisíc obyvatel. Po-
ãet vojákÛ se od roku
2003 sníÏil z témûfi 35 na
20 tisíc. Mûnou, kterou se
v Kosovu od 1. ledna 2002
platí, je euro. Úfiedními
jazyky jsou srb‰tina a al-
bán‰tina.

Ministryně obrany Vlasta Parkanová odletěla 11. května na jednodenní návštěvu české zá-
kladny Šajkovac v Kosovu. Její návštěvu i život našich vojáků v mírové misi KFOR Joint En-
terprise monitorovala redaktorka Kabelové televize Přerov Svatava Měrková a kameraman
Petr Ludík. Ministryně se přiletěla podívat, jak si vojáci v Kosovu vedou a 280 z nich oce-
nila medailemi NATO. Na ty mají nárok po třiceti odsloužených měsících v zahraniční misi.

Návštěva našich vojáků v Kosovu

S generálporučíkem Rolandem Katherem, který je velitelem jednotek KFOR
v Kosovu, se ministryně osobně setkala v Prištině. Ta je od roku 2000 ko-
sovským správním střediskem. foto Petr Ludík

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
Penny Market a hřiště

Spoleãnost EK1 uÏ zaãala v lokalitû Svisle bu-
dovat Penny Market. Spoleãnû s touto soukromou
investiãní akcí mûlo mûsto Pfierov zrealizovat ta-
ké v˘stavbu multifunkãního sportovního hfii‰tû
pro tamní základní ‰kolu. V˘bûrové fiízení ale ce-
lou záleÏitost zkomplikovalo a stavût se dosud ne-

zaãalo. Do v˘bûrového fiízení se pfiihlásilo pût sta-
vebních firem a jen jedna z nich splnila podmín-
ky v˘bûrového fiízení. S tou ale nesouhlasilo vede-
ní mûsta, protoÏe firma nabídla podezfiele nízkou
cenu a nedokázala ji dostateãnû zdÛvodnit. Spo-
leãnost se proti rozhodnutí odvolala Sportovi‰tû
mûlo b˘t dokonãeno do zaãátku nového ‰kolního
roku. Aby mûsto dostalo státní dotaci, musí ho
zkolaudovat do konce roku 2007. Náklady na jeho
v˘stavbu jsou pfiibliÏnû 20 milionÛ korun. -svam-

Pávi znovu v Michalově
Do parku Michalova v Pfierovû se po dvou letech

vrátili pávi. Magistrát mûsta Pfierova dva kohouty
a dvû slepice zakoupil od soukromého chovatele
z Jihlavska za pfiibliÏnû 10 000 korun. První pokus
vrátit do parku tyto vzne‰ené ptáky, totiÏ radnice
uãinila na pfielomu roku 2004 a 2005, kdy Micha-
lov slavil 100 let od svého zaloÏení. Pávi se ale po-
stupnû rozletûli po okolních vesnicích, kde Ïijí do-
dnes v zahradách rodinn˘ch domkÛ. Noví pávi
jsou zatím umístûni ve voliéfie, kde si zvykají na
hluãné prostfiedí parku, zejména na nedûlní pro-
menádní koncerty. -svam-

Anketa městské policie
Anketa na téma „Mûfiení rychlosti stráÏníky

Mûstské policie v Pfierovû“ pokraãuje. Zatím se do
ní zapojilo 46 respondentÛ. 37 z nich si myslí, Ïe
mûfiení rychlosti mûstskou policií je prospû‰né, de-
vût Ïe nikoliv. Odpovûdi stráÏníkÛm zaslali pfie-
váÏnû obyvatelé mûsta Pfierova ve vûku od 20 do
40 let. Podle jejich názoru se nejãastûji pfiekraãu-
je rychlost v ulicích Bfií HovÛrkov˘ch, Îelatovská
a Dvofiákova. Policisté v ulici Bfií HovÛrkov˘ch jed-
nomu fiidiãi namûfiili 104 kilometrÛ v hodinû. Na
základû ankety stráÏníky oslovili obyvatelé míst-
ních ãástí Pfierova - Kozlovic, âekynû a Henãlova
s poÏadavkem, aby v jejich obcích rychlost pravi-
delnû mûfiili. Anketu najdete na internetov˘ch
stránkách Mûstské policie Pfierov www.mppre-
rov.cz -gáj-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Martin Necid
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B˘val˘ vojensk˘ pilot
a nynûj‰í publicista uÏ
nûkolik let pfiichází
do muzejní knihovny
v okamÏiku, kdy se
zab˘vá nûjak˘m pro-
blémem nebo kdyÏ si
potfiebuje zji‰tûné
skuteãnosti ovûfiit ãi
prokonzultovat. Jako
ãlen Svazu letcÛ âes-
ké republiky se vûnu-

je pfieváÏnû problematice letectví, pfiestoÏe jeho
publicistické zaãátky jsou spojeny s Ïivotním pro-
stfiedím. âetné studie (mj. Historie létání v Pfie-
rovû, Kapitoly z letecké historie Pfierova, Letecké
modeláfiství v Pfierovû 1929–1954, Sportovní létá-
ní v Bystfiici pod Host˘nem) publikované ve sbor-
nících i ãlánky na stránkách odborného a regio-
nálního tisku (napfi. Bombardování s C-3, Létali
jsme do Ivano – Frankovska, První letoun nad
Pfierovem, Pfierov má své letadlo po 40 letech po-
druhé, Sedmdesát let od zahájení bezmotorového
létání plachtûní v Bystfiici pod Host˘nem, Zvuky
leteck˘ch motorÛ) uÏ formulací titulku informu-
jí ãtenáfie o obsahu. 

Rodák z Vysokého M˘ta oslavil 26.
dubna osmdesáté první narozeniny. NeÏ
se Josef Voltr stal vojensk˘m pilotem,
absolvoval Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu
strojnickou v Pardubicích. Mezi nástu-
pem do této ‰koly v roce 1941 a jejím
ukonãením maturitou v lednu 1945 byl
totálnû nasazen u Technische Nodhilfe
ve váleãném Berlínû. Koncem války
a nûkolik mûsícÛ po válce pracoval
v opravnû lokomotiv v âeské Tfiebové
a následnû v automobilce v Mladé Bole-
slavi se uplatnil jako konstruktér. Pak
jiÏ následovala základní vojenská sluÏ-
ba. V této dobû v Liberci absolvoval ·ko-
lu dÛstojníkÛ polního dûlostfielectva
v záloze a jako voják z povolání se pfii-
hlásil k letectvu. Pilotnímu v˘cviku se
podrobil v Hradci Králové, potom pro-
‰el fiadou mûst se sídlem vojenského le-
ti‰tû v âechách, na Moravû i na Sloven-
sku. SluÏebnû pracovní zafiazení jej pfiivedlo do ko-
lektivu pfierovského letectva. V souhrnu pfiistával
na ‰edesáti leti‰tích v tuzemsku i v sousedních ze-
mích, pfiitom absolvoval kolem 6500 letÛ trvajících
4500 hodin. Vedle toho devûtkrát cviãnû seskoãil
padákem. Na svoje zaãátky vzpomíná: 

„V ãase mého dûtství v roce 1935 vznikla v sou-
sedním mûstû Chocni letecká továrna Bene‰
a Mráz a my kluci jsme vûdûli o kaÏdém novém ty-
pu, kter˘ se objevil na továrním leti‰ti u Slatiny,
mûli jsme tam louku, nebo na vojenském leti‰ti
u Vysokého M˘ta. Vûdûli jsme, Ïe zalétávací pilot
je pan Koukal. Také jsme pozorovali starty kluzá-
kÛ na gumovém lanû na Buãkovû kopci. Tehdy mû
ani nenapadlo, Ïe bych mohl b˘t nûkdy pilotem. 

Ani britské bombardéry osvûtlené svûtlomety
protiletadlové obrany nad Berlínem ve mnû ne-
probudily touhu stát se pilotem. Po válce jsem nav-

‰tívil kaÏd˘ leteck˘ den v okruhu sto kilometrÛ, ale
o povolání pilota jsem ani tehdy neuvaÏoval. V pfii-
hlá‰ce, kterou jsem podal v Liberci, jsem uvedl, Ïe
vzhledem ke svému vzdûlání mám zájem o práci
s leteckou technikou. Pfiesto jsem byl pozván k lé-
kafiské prohlídce na tehdej‰í Leteckou vy‰etfiovací
stanici, pozdûji  Ústav leteckého zdravotnictví, kte-
rou jsem pro‰el s hodnocením schopen ke v‰em
sluÏbám ve vzduchu a 1. ãervence 1949 jsem na-
stoupil do pilotního v˘cviku Letecké vojenské aka-
demie v Hradci Králové.“ 

Na otázky, co v‰echno je spojeno s postem vo-
jenského pilota a jak s odstupem ãasu hodnotí lé-
ta proÏitá ve vzduchu, odpovídá: 

„Pilot je obãan jako kaÏd˘ druh˘, nebo aspoÀ
byl, souãasnou situaci neumím posoudit. Chmur-
ná padesátá léta se rozjasnila po roce 1956 i jemu,
tûÏce nesl sovûtskou okupaci v roce 1968, vÏdyÈ on
byl první na ránû. Ov‰em je bezpodmíneãnû nut-
né, aby v okamÏiku, kdy usedne na sedadlo pilota,
v‰echny trampoty obãanské i rodinné zapomnûl
a co nejlépe provedl v‰echny úkony, pro které byl
vycviãen. Ostatnû leteck˘ v˘cvik je, podle mne, nej-
lépe propracovan˘m systémem odborné pfiípravy
ze v‰ech oborÛ lidské ãinnosti. 

Jsem rád, Ïe jsem posledních patnáct let své le-
tecké kariéry proÏil u dopravního v˘sadkového le-
teckého pluku. Letoun mûl pûtiãlennou osádku
a pfiedpokladem úspû‰ného splnûní úkolu byla do-
konalá spolupráce a z toho vzniklé pfiátelství. Rád
jsem létal s v˘sadkáfii, mám od nich odznak za spo-
lupráci. UÏiteãné se mi zdály lety, kdy se vezlo nû-
co nûkam.“ 

Aktivní ãinnost v armádû Josef Voltr ukonãil
v hodnosti majora, ani v dÛchodu v‰ak pfiíli‰ ne-
odpoãívá. Spoleãnû s manÏelkou cestuje, vûnuje se
zahrádce a jin˘m aktivitám v rámci domácnosti.
Letadlo vymûnil za plnící pero, propisovací tuÏku,
psací stroj nebo poãítaã a vefiejnosti pfiedkládá v˘-
sledky badatelské ãinnosti, jejíÏ dosavadní rozsah
jsme rekapitulovali v úvodním odstavci. MnoÏství
dal‰ích témat pfiipraven˘ch ke zpracování mu vy-
staãí na fiadu následujících let. Oldřich Fiala

Z GALERIE VYZNAMENAN¯CH

Aktivní život na zemi i ve vzduchu

Josef Voltr (na snímku vlevo) přistával na šedesáti letištích
v tuzemsku i v sousedních zemích.

1. 6. 1872 – pfied 135 lety se narodil v Pfierovû
Ladislav Hudeãek, uãitel a v˘znamn˘ entomolog,
ãlen svûtové entomologické spoleãnosti, sbûratel
lidov˘ch písní a tancÛ, v˘born˘ hudebník, autor
fiady odborn˘ch ãlánkÛ. V letech 1926–1930 byl fie-
ditelem Îerotínovy obecné ‰koly. PfieváÏnou ãást
své rozsáhlé entomologické sbírky vûnoval Pfiero-
vu. Zemfiel 17. 10. 1941 v Pfierovû.

7. 6. 1927 – pfied 80 lety se narodila v Hradci
Králové Eva Chmelafiová, roz. Siblíková, akade-
mická malífika, keramiãka a grafiãka, která Ïije
a pracuje od roku 1953 v Pfierovû. Vûnuje se gra-
fice, litografii a linorytu. V roce 1966 se presento-
vala vefiejnosti sv˘mi monotypy pálavské krajiny
a broukÛ. Od malby monumentálních komposic
a grafiky pfie‰la ke keramice a tvorbû keramick˘ch
stûn (v˘zdoba matefisk˘ch ‰kol ve Dvofiákovû ul.,
Máchovû ul. a ul. B. Nûmce, vestibul hotelu Pfie-
rov, b˘v. DÛm sluÏeb na Velké DláÏce, vestibul za-
sedací sínû b˘v. OkÚ Pfierov, keramická v˘zdoba ve
‰kolkách a ‰kolách na Pot‰tátû atd.).

9. 6. 2002 – pfied 5 lety zemfiel v Pasece u Olo-
mouce Bfietislav Kramáfi, kapelník, dirigent or-
chestru KRAB, autor pfiíspûvkÛ v Obzoru, pfiítel
J. Kainara. Narodil se 6. 3. 1916 v Pfierovû.

16. 6. 1912 – pfied 95 lety se na-
rodil v Pfierovû Zdenûk Calábek,
JUDr., profesor na pfierovské ob-
chodní akademii, v‰estrann˘ spor-
tovec. Dne 8. 10. 1941 byl zatãen
gestapem za spolupráci s Franti‰-
kem Skopalem a Adolfem Svozi-

lem. Krátce byl vûznûn v Pfierovû a poté v Brnû,
odkud byl pfievezen do koncentraãního tábora
v Osvûtimi s poznámkou „Návrat neÏádoucí“.
V Osvûtimi zemfiel dne 21. 1. 1942. 

20. 6. 1952 – pfied 55 lety zemfiel v Pfierovû-
Pfiedmostí (je zde i pohfiben) Josef Knejzlík, dlou-
holet˘ starosta Pfiedmostí, poslanec NS, redaktor.
PÛvodním povoláním sazeã pÛsobil pfied 1. svûto-
vou válkou v Brnû. V roce 1905 se stal v Pfierovû fie-
ditelem tiskárny firmy Bartheldy a spol., v roce
1907 zaãal v Pfiedmostí, kde bydlel, vydávat odbor-
n˘ ãasopis âesk˘ rolník, pozdûji Rádce. ZaslouÏil
se o rozvoj Pfiedmostí, kde byla pod jeho vedením
vybudována mû‰Èanská ‰kola, hasiãská zbrojnice,
kanalizace atd. Narodil se 24. 8. 1878 v Tfiebíãi. 

24. 6. 1967 – pfied 40 lety zemfiel v Pfierovû Jan
Libiger, uãitel tance a spoleãenské v˘chovy, kter˘
se od roku 1922 vûnoval v˘uce tance v Pfierovû
a dal‰ích místech na Moravû. PÛsobil ve funkci
pfiedsedy moravskoslezské odboãky Svazu ãs. ta-
neãních mistrÛ, je autorem fiady pfiíruãek. Naro-
dil se 4. 3. 1900 v Pfierovû. 

29. 6. 1917 – pfied 90 lety se na-
rodil v Pfierovû, Husova ul., Josef
Kainar, básník, dramatik, pfiekla-
datel, textafi, fotograf, kreslífi, hu-
debník, autor divadelních her,
komponista taneãních písní, re-
daktor. Pocházel z rodiny Ïelezni-

ãáfie. Gymnazijní studia zapoãal v rodi‰ti, rok do-
jíÏdûl do Olomouce, a poté, co se rodina v roce
1935 pfiestûhovala do Ostravy, je dokonãil v Hlu-
ãínû. V roce 1938 zaãal studovat na FF UK Praha,
po uzavfiení vysok˘ch ‰kol v roce 1939 pracoval ze-
jména u Ïeleznice, v letech 1945–1947 redaktor
Rovnosti, od roku 1947 spisovatel z povolání.
Zemfiel 16. 11. 1971 v Dobfií‰i, okr. Pfiíbram. Jed-
na z ulic Pfierova je pojmenována jeho jménem. 

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Červnové kalendárium

Na průběh prvního setkání s Josefem Voltrem, držitelem Ceny města Přerova – medaile
Jana Amose Komenského (2006), si nevzpomínám. Jsem si však jistý, že již tehdy jsem si
všiml výrazné osobnosti zaujaté tématem svého zájmu.
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� Co stálo u zrodu my‰lenky pfiipra-
vit tento festival?

K. Glacová: V úplnû první fázi jsme
v Pfierovû cítili absenci podobn˘ch
festivalÛ pfiedstavujících hudebnû-ta-
neãnû-dramaticky zamûfiené soubo-
ry. A protoÏe nás pfiestalo bavit stále
jen litovat, Ïe „my nic nemáme“, roz-
hodli jsme se podobnou akci uspofiá-
dat ve vlastní reÏii. V tomto oka-
mÏiku nastal kolotoã shánûní
sponzorÛ a partnerÛ, ktefií by nám
pomohli v realizaci této pfiedstavy.
Vedle pfiedních pfierovsk˘ch firem
pfievzalo nad festivalem hlavní zá-
‰titu Statutární mûsto Pfierov, ãímÏ
jsme mohli celou akci pfiipravovat
na skuteãnû vysoké úrovni.

� Které soubory pfiijaly pozvání na
festival?

T. Barbofiík: Jsme velice rádi, Ïe
se nám podafiilo zajistit tak pestr˘
program. Na‰e pozvání pfiijaly tak-
fika v‰echny oslovené soubory. Z Mi-
kulova pfiijede soubor Pálava, v je-
hoÏ repertoáru jsou i tance morav-
sk˘ch ChorvatÛ. Soubor Suzsanie
z Horní Suché vystoupí hned dva-
krát. Seznámí nás s polsk˘m a slo-
vensk˘m folklorem. Îidovskou ta-
neãní kulturu pfiedstaví prostûjov-
sk˘ soubor Rut. Nejvíce taneãníkÛ
k nám pfiijede z Brna. Uvidíme soubor
Pirin, jehoÏ ãlenové zatanãí bulharské
tance, dále Köris, kter˘ pfiedstaví ma-
ìarsk˘ folklor a rusk˘ dívãí pûveck˘
soubor Sudaru‰ka. Atraktivní podíva-
nou bezesporu zajistí soubor Al Fayy-
um Dancers, kter˘ pfiedvede egyptské
národní tance, a tû‰it se mÛÏeme i na

vystoupení Nûmeckého jazykového
a kulturního spolku s pásmem nû-
meck˘ch lidov˘ch písní. Samozfiejmû

nebude chybût ani pofiádající domácí
Folklorní soubor Haná. Cel˘ dopoled-
ní program zahájí pfierovská cimbálo-
vá muzika Primá‰. 

� Pofiadatelé urãitû zajistili i dopro-
vodn˘ program…

T. Barbofiík: Zde bych to trochu
poopravil. Z pÛvodnû plánovaného

„doprovodného“ programu se vyvi-
nula akce, kterou jiÏ není moÏné
chápat jako nûjak˘ podfiadn˘ dopro-

vod. Naz˘vejme ji proto radûji „do-
polední program.“ V reÏii Jana Pavlí-
ka se zrodila nová pûvecká soutûÏ
s velkou úãastí mlad˘ch zpûvákÛ.
Dopolední ãást festivalu bude vlast-
nû velk˘m finále této soutûÏe O zá-
meck˘ klíã. Pro vítûze v kaÏdé ze tfií
kategorií jsou pfiichystány hodnotné
ceny. Kromû toho se mohou diváci

tû‰it na defilé Dechového souboru
Haná a maÏoretek pfii ZU· B. Kozán-
ka v Pfierovû. PrÛvod vyrazí z Masa-
rykova námûstí pfies Wilsonovu ulici
na Îerotínovo námûstí. Odtud se vy-
dá na Horní námûstí, kde bude cel˘
festival probíhat. DivákÛm se zde
pfiedstaví dûtské pûvecké sbory Can-
tabile z pfierovské ZU· B. Kozánka,

pûveck˘ sbor DDM Atlas a hudeb-
ní skupina paní uãitelky Caletkové
ze Základní ‰koly BoÏeny Nûmco-
vé. Cel˘ dopolední program bude
zakonãen˘ velk˘m finále. Jenom
prozradím, Ïe se pfii nûm pfiedsta-
ví taneãnice skupiny T-Devils a ha-
naãky ze souboru Haná Pfierov.

� Dá se pfiedpokládat, Ïe tento fes-
tival se nestane pouze jednorázo-
vou kulturní záleÏitostí. Jaké jsou
ambice organizátorÛ smûrem do
budoucnosti? 
K. Glacová: Samozfiejmû vûfiíme,
Ïe se festival setká s úspûchem
u divákÛ a my budeme mít dÛvod
v na‰em snaÏení pokraãovat
i v pfií‰tích letech a tfieba i ve vût-
‰ím rozsahu. My‰lenka vytvofiení
nové tradice v Pfierovû ostatnû by-
la dal‰ím spou‰tûcím mechanis-
mem, kter˘ nastartoval tento fes-

tivalov˘ kolotoã. Neradi bychom v‰ak
sklouzli k programovému stereoty-
pu, jenÏ mÛÏe podobné pravidelné
akce provázet. Chtûli bychom proto
v pfií‰tích roãnících pokraãovat s no-
vou dramaturgií a nov˘m leitmoti-
vem. Letos to budou Sousedé a za
rok… za rok uvidíme.

Eva Šafránková

Soubor Pirin, jehož členové zatančí bulharské tance.

Příznivci hudby, zpěvu a tance se mohou těšit na další kulturní svá-
tek. V sobotu 9. června se bude konat folklorní festival, na kterém
se Přerovanům i návštěvníkům města představí řada souborů. O bliž-
ší informace jsme požádali organizátory Mgr. Kristinu Glacovou
a MVDr. Tomáše Barboříka, kterým jsme položili několik otázek.

S její tvorbou se mohli milovníci
umûní seznámit na celé fiadû skupi-
nov˘ch i samostatn˘ch v˘stav nejen
v Pfierovû, ale rovnûÏ v dal‰ích mûs-
tech. Dnes jiÏ osmdesátiletá v˘tvar-
nice jakoby popírala svÛj vûk a stále
zÛstává duchem mladá. Dokladem je
nejen její aktivní v˘tvarná ãinnost,
ale i zájem o kulturní dûní v Pfiero-
vû. „Zdraví mi jiÏ nedovoluje nav‰tû-
vovat v‰echny kulturní akce, ale o to
více si vybírám,“ s úsmûvem podot˘-
ká paní Siblíková. 

A ãím se v souãasné dobû, jak fiíká
„baví“? „Právû dodûlávám grafick˘ list,
kter˘ bude slouÏit jako podûkování li-
dem za pomoc pfii povodních v roce
1997.“ Pro tento námût si pfiedstavi-
telé mûsta Pfierova, které je zadavate-

lem této práce, jistû nemohli vybrat
pfiíhodnûj‰ího autora, protoÏe právû
Eva Siblíková se sv˘m muÏem, ak.
malífiem Janem Chmelafiem proÏili
hrÛzu povodní na vlastní kÛÏi. „Teh-
dy jsme pfii‰li o podstatnou ãást sv˘ch
prací, protoÏe voda nám zcela zatopi-
la ateliér. Zachránûny zÛstaly práce,
které jsme mûli ve vy‰‰ích patrech
a na v˘stavách v Olomouci a v Muzeu
Komenského v Pfierovû,“ vzpomíná
Eva Siblíková. Technika linorytu pfie-
rovského motivu je pro ni zcela typic-
ká, protoÏe jak sama fiíká: „ Tím, Ïe
jsem ãást tvorby zasvûtila malebné
krajinû jiÏní Moravy, odkud pochází
vût‰ina m˘ch malífisk˘ch prací, necí-
tila jsem Pfierov barevn˘. Grafická
technika mi pfiipadala pfiíhodnûj‰í pro

vystiÏení charakteru mûsta.“
Pfiesto v‰ak zmûny, kter˘mi
v posledních letech Pfierov
prochází, hodnotí velmi
kladnû. „Ne vÏdy se v‰echno
podafií dokonale, ale pfii po-
sledním návratu z Pavlova,
kdyÏ jsme s manÏelem pro-
jíÏdûli Pfierovem, jsem si
uvûdomila, jak se na‰e mûs-
to stává ãist‰ím, barevnûj-
‰ím a upravenûj‰ím.“

Nezb˘vá tedy neÏ nám
v‰em popfiát, aby se Pfierov
dostal v tvorbû paní Siblí-
kové z grafické ãernû na
malífiská plátna h˘fiící bar-
vami a oslavenkyni pak lep-
‰í jubilejní rok neÏ ten pfied desíti le-
ty. A kdy mohou Pfierované zhléd-
nout díla Evy Siblíkové? V letních
mûsících v prostorách opraveného
pfierovského zámku, kde pfii vernisá-
Ïi její v˘stavy slavnostnû bude otev-

fiena novou v˘stavní plochou komor-
ní Galerie na chodbû, jeÏ by mûla
alespoÀ ãásteãnû uspokojit poptávku
po krátkodob˘ch v˘tvarn˘ch v˘sta-
vách. Mgr. Kristina Glacová, 

Muzeum Komenského v Přerově

Životní jubileum Evy Siblíkové
Významné životní jubileum oslaví 7. června malířka, grafička a ke-
ramička Eva Siblíková. Celou svou uměleckou tvorbu zasvětila pře-
vážně krajině jižní Moravy, zejména okolí Pavlova a Pálavských vr-
chů, ale také městu Přerovu a jeho okolí. 

MilovníkÛm folkloru se pfiedstaví desítka souborÛ
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„Na podzim minulého roku jsem
uspofiádala s podporou grantového
programu v Mûstském domû klubov˘
pofiad s obûma tvÛrci, kde jsme teh-
dy promítli ·umné Hranice a násle-
dovala beseda o architektufie. Pfii té-
to pfiíleÏitosti jsme si s Davidem Váv-
rou i Radovanem Lipusem prohlédli
v Pfierovû nûkterá zajímavá místa a já
jen doufala, Ïe se k natoãení dílu

o Pfierovu rozhodnou, coÏ se nakonec
stalo,“ vysvûtlila zastupitelka Marta
Jandová, která má bezesporu hlavní
zásluhu na zafiazení Pfierova na listi-
nu „‰umn˘ch“ mûst na‰í republiky.

„Vlastnímu natáãení ov‰em pfied-
cházely dÛkladné tak zvané ‰umné
obhlídky, absolvované nejprve s reÏi-
sérem Radovanem Lipusem a foto-
grafem Antonínem Dvofiákem, dal‰í
pak jiÏ s architektem Davidem Váv-
rou, v˘tvarníkem Milanem Ple‰in-
grem a produkãní Renatou Vlãkovou.
V˘bûr objektÛ jsme chystali filma-
fiÛm s Dr. Jifiím Lapáãkem asi mûsíc.
Spolupracovali jsme pfii tom s pa-
mátkov˘m ústavem v Olomouci, na-
‰ím odborem Ïivotního prostfiedí, ale
také s místními obãany, pro které je

architektura i historie Pfierova ko-
níãkem. Musím rovnûÏ podûkovat
v‰em majitelÛm objektÛ za velmi
vstfiícn˘ pfiístup pfii prohlídkách

i vlastním natáãení,“
zdÛraznila Jandová.

„ I kdyÏ seriál ma-
puje moderní archi-
tekturu, filmafii ne-
mohli vynechat na‰e
Pfiedmostí - také dí-
ky pfierovsk˘m ar-
cheologÛm, ktefií re-
Ïiséra nadchli sv˘mi
nov˘mi nálezy v této
lokalitû. Celkem se
v díle o Pfierovu ob-
jeví asi patnáct ob-
jektÛ, u nûkter˘ch
i jejich interiéry. By-
lo velmi tûÏké vybí-

rat, i kdyÏ Pfierov obecnû nemá povûst
bÛhvíjak pûkného mûsta. Problém vi-
dûl David Vávra i Radovan Lipus pfie-
dev‰ím v jeho roztfií‰tûném urbanis-
mu, i pfiesto v‰ak oceÀují zachované
objekty. Chtûjí do dokumentu vtisk-
nout kus historie, kterou Pfierov beze-
sporu má. Oba autora zaujaly nûkteré
dosud zachované interiéry, napfiíklad
v domû Karla Zejdy v Barto‰ovû ulici
nebo v budovû fieditelství b˘val˘ch
Stfiedomoravsk˘ch elektráren na ná-
bfi. Dr. E. Bene‰e. Líbila se jim i vel-
korysá sokolovna od architekta Karla
Caivase nebo funkcionalistické vily Jo-
sefa Knejzlíka v Pfiedmostí,“ jmeno-
vala Marta Jandová.

„Pro mû osobnû bylo velmi zajíma-
vé nejen filmování, ale i produkãní

práce na dokumentu
a pfiedev‰ím si cením
moÏnosti pozorovat,
jak vznikal scénáfi.
Inspirativní bylo set-
kávání s majiteli do-
mÛ a poznávání his-
torie jejich rodin.
Nakonec si ve filmu
zahrály i pfierovské
dûti, a to i v ,hlav-
ních rolích‘,“ doplnila Jandová.

V âeské televizi by se ·umn˘ Pfie-
rov mûl objevit asi za rok, aÏ po na-
toãení v‰ech posledních ãtrnácti dílÛ.
Pak uÏ pofiad definitivnû konãí. Po-
kud ov‰em v‰echno dobfie pÛjde a bu-

dou finanãní prostfiedky, pfiedbûÏnû
se Marta Jandová domluvila s Davi-
dem Vávrou a Radovanem Lipusem
na pfiedpremiérovém promítání opût
v Mûstském domû, v nûkterém ze
zimních mûsícÛ. Eva Šafránková

Mezi „‰umná“ mûsta vstoupí i Pfierov

„Šumnost“ Přerova budou
dokládat i tyto stavby:

Další díl z poslední série Šumných měst bude natočen i o Přerovu.
Známý umělecký tandem David Vávra a Radovan Lipus navštívili
v polovině dubna se svým televizním štábem Přerov. Po měsících pří-
prav se nyní konečně natáčí i o našem městě. V Přerově sbírali ma-
teriál celkem čtyři dny.

Přerovští herci v akci... foto Marta Jandová

Kdo to v Přerově tak krásně maluje? (Radovan Lipus
a David Vávra) foto Marta Jandová

Tak ještě jednou, pane režisére... (David Vávra)
foto Josef Banýr

Evangelický kostel v ulici
Čapky Drahlovského od
německého architekta 
Otto Kühlmanna

Sokolovna podle návrhu Karla Caivase
Sedlářova lékárna U zlatého orla na náměstí TGM
– dvorní úpravy od Ing. Ferdinanda Lederera

Dům Karla Zejdy 
od architektů 
manželů 
Oehlerových

Vila M. Andráškové 
od Lubomíra Šlapety 
v Sadové ulici
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inzerce

Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem 
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky 
skupiny RWE 840 11 33 55.

Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod., 
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané 
číslo 840 111 115.

RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz
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inzerce

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
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V tomto roce pfie‰el star‰í Adam na
‰estadvacetipalcová horská kola a to
mÛÏe b˘t nová motivace. Pavel pak
zÛstal vûrn˘ malému kolu. V této se-
zonû tak budou na svûtovém mist-
rovství startovat v rozdíln˘ch sek-
cích. Na ãeském mistrovství startují
v kategorii Elite obû velikosti kol spo-
leãnû. Oba jsou v Pfierovû uÏ posled-
ními biketrialisty a tak je ãasto mÛ-
Ïete vidût na rÛzn˘ch exhibicích. Na-
posled na malém ·ela maratonu.
Obûma jsme poloÏili pár otázek.

� Jak dlouho se uÏ vûnujete svému
sportu?

Adam: Já jsem zaãínal v roce 1988
a brácha pak o dva roky pozdûji.

� Pfiímo v Pfierovû se dfiíve jezdil
i podnik MR, proã v‰e skonãilo?

Adam: Ano, jezdilo se v lomu Îer-
nová, kde byly sekce hodnû nároãné
na skalách, podobné jaké se jezdí i ve
svûtû. Naposled se jelo v roce 1997.
Lom potom pfie‰el do soukromého
vlastnictví a majitel nechtûl vyuÏívat
objekt ke sportovním úãelÛm. Uva-
Ïovali jsme o pofiádání halov˘ch zá-
vodÛ na v˘stavi‰ti, kde jsou podmín-
ky velmi dobré. Bez podpory je to ale
ekonomicky neúnosné.

� V minulosti jsme se ta-
ké ve startovních listinách
setkávali s více jezdci
z Pfierova, kde jsou?

Pavel: Je to pravda. V bi-
ketrialovém klubu bylo aÏ
45 dûtí. Postupem ãasu,
kdyÏ byl zru‰en Svazarm,
kter˘ v‰e za‰tiÈoval, nás
zÛstalo okolo deseti. Dnes
jsme jen dva. Dûti mají
mnoho lákadel a o sport,
kde se dostaví v˘sledky aÏ po del‰ím
tréninku, nemají takov˘ zájem.

� Co vás stále drÏí u tohoto sportu?
Adam: Je to sport tak zvanû kom-

plexní. VyÏaduje pfiípravu nejen na
kole. DÛleÏitá je psychická odolnost.
My jsme kaÏd˘ jin˘. Pavel je dyna-
mick˘ gymnasta, já vyznávám tech-
niku, ale na tratích si pomáháme, ra-
díme si a to je moÏná i ãást na‰eho
úspûchu. Do soutûÏí vstupuje stále
více jezdcÛ, pfiiná‰ejí nové prvky, ale
my dokáÏeme tûÏit z dnes uÏ boha-
t˘ch zku‰eností.

� Biketrial by mûl b˘t jak˘msi pfied-
stupínkem trialu, neláká vás motorka?

Pavel: Pfiechod na motorku, uÏ
vzhledem k na‰emu vûku, nepfiipadá

v úvahu. Adam si motorku jednou
i vyzkou‰el, ale pfiechod z kola na
motocykl je ekonomicky velmi ná-
roãn˘. V Pfierovû to pfied ãasem zkou-
‰el i Dan Klesnil. Jinak ve svûtû pfie-
cházejí kluci na motorku tak kolem
deseti let.

� Jak dlouho chcete je‰tû jezdit?
Adam: O konci urãitû neuvaÏuje-

me. Stále nás biketrial baví. Jde to-
tiÏ o sport, kde se ãlovûk neustále
mÛÏe zdokonalovat a pofiád nûãemu
novému uãit. Jezdí se v nov˘ch lo-
kalitách a tfieba na MS bychom je‰-
tû rádi nûco dokázali. S pfiechodem
do zamûstnání jsou ale podmínky
tûÏ‰í, neÏ kdyÏ jsme studovali. Pro
trénink musíme hledat kaÏdou vol-
nou chvilku.

� Zb˘vá vám vedle biketrialu ãas i na
jiné sportovní aktivity?

Pavel: Urãitû nejsme jen jednostran-
nû zaloÏení. Já pfies zimu na kolo pfií-
li‰ nesedám, tak jsme si na‰li dobrou
moÏnost pfiípravy na florbalu. Letos
jsme hráli i v t˘mu Sokola Pfierov sou-
tûÏ. Byla to urãitû dobrá pfiíprava na
nároãnou sezonu, která nás ãeká.

Adam a Pavel Procházkovi jsou
skromní sportovci, ktefií své mûsto
opravdu reprezentují dá se fiíci po ce-
lém svûtû na jedniãku. Také se uÏ ví-
cekrát objevili na pfiedních místech
anket i v rámci kraje. Leto‰ní roãník
MâR zahájili hodnû dobfie a stáli
opût spoleãnû na stupni vítûzÛ. Ne-
zb˘vá neÏ si pfiát, aby takov˘ch spor-
tovcÛ mûl Pfierov co nejvíc. jmb

V historick˘ch ta-
bulkách najdeme na-
‰e druÏstva na mist-
rovsk˘ch postech ne-
jednou. Hrály jsme
také mnohokrát ev-
ropské poháry, napo-
sled pfied pár lety na
domácí ‰estidráhové
kuÏelnû. O zápisy se
postaraly prakticky
dvû generace pfierov-
sk˘ch hráãek. 

KuÏelkáfikou, kte-
rá obû tyto generace
spojovala, byla Hana
Konífiová. Ta nedáv-
no oslavila Ïivotní
jubileum 60 let. 

Nebyla pfierovskou odchovankyní,
ale pfii‰la z Kolína. V na‰em druÏstvu
pak odehrála fiadu sezon. Vedle Vlas-

ty ·indlerové, která vybojovala titul
MS v roce 1962 v Bratislavû a 1966
v Bukure‰ti, byla na‰í druhou mist-

ryní svûta jednotliv-
kyÀ. Zlatou medaili
vybojovala v 1974
v Eppelheimu. 

Jak sama fiekla, ne-
chtûla konãit pro sla-
bou v˘konnost, proto
se rozhodla uzavfiít
svou kariéru v nejlep-
‰ích letech. Pfii leto‰-
ním turnaji Mistrov-
ství republiky Ïen,
kter˘ se odehrával
v na‰í kuÏelnû, pfiedá-
vala spolu s primáto-
rem mûsta Pfierova Ji-
fiím Lajtochem ceny
sv˘m nástupkyním. 

Hanû Konífiové mÛÏeme k pûk-
nému Ïivotnímu jubileu jen pobla-
hopfiát. jmb

Přerov úspěšně
reprezentují

Hana Konířová (vlevo) předává medaili jedné ze svých nástupkyň.

Pavel a Adam Procházkovi úspěšně Přerov reprezentují doma i ve světě

Jubileum Hany Konířové
Hodnû úspû‰n˘m sportem jsou pro Pfierov kuÏelky, a to hlavnû Ïenské.

K největším stálicím v přerovském sportu patří bezespo-
ru biketrialisté Adam a Pavel Procházkovi. Na českých,
ale i evropských a světových tratích se pohybují už více
než 10 let. A nejen pohybují. Sbírka úspěchů, a to i mist-
rovských titulů, je pro oba hodně bohatá. 

Přerovské listy 
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-
prerov.cz. Pfierovské listy jsou zde
umístûny ve formátu PDF. Soubory
lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete ulo-
Ïit do svého poãítaãe. Pro kontakt
s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete
vyuÏít také e-mail eva.safranko-
va@mu-prerov.cz.

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
(malá pasáÏ v Kratochvílovû ulici).
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V jednání je i úãast klubÛ pfiedev‰ím
z Polska a Itálie, osloveny byly v‰ak i po-
sádky z Ruska.

Pfiesto fanou‰ci nemusí propadat
beznadûji, ‰piãkov˘ch dragonÛ se
doãkají. Pfierovsk˘ klub pfiipravuje ja-
ko zlat˘ sportovní hfieb festivalu
ukázkov˘ duel mezi sv˘mi mixovan˘-
mi posádkami, v nûmÏ zkfiíÏí pádla le-
vaãky Ïeny a praváci muÏi na jedné
a naopak poskládané draãice a drago-
ni na druhé lodi. Náv‰tûvníci tak
zhlédnou absolutní domácí ‰piãku to-
hoto mladého sportu. VÏdyÈ právû
mix Moravian Dragons letos na Mist-
rovství Evropy posádek bude v srpnu
v dalekém Petrohradu obhajovat titul
evropsk˘ch klubov˘ch ‰ampiónÛ, kte-
r˘ získal v roce 2005 v Berlínû. 

Úãastníci festivalu se také svezou
na odli‰n˘ch plavidlech neÏ v letech
minul˘ch. Po loÀském devastujícím
poÏáru, kter˘ v ãervnu v Pardubicích
seÏehl témûfi celou ãeskou draãí flo-
tilu, byly pofiízeny nové „draãáky“,
které vynikají oproti sv˘m pfied-
chÛdcÛm mnohem lep‰ími jízdními
vlastnostmi a sv˘m komfortem pro
pádlující, neboÈ se v nich lépe sedí
i vy‰‰ím a robustnûj‰ím závodníkÛm.

SoutûÏící ani diváci se nemusí bát
strádání hladem a Ïízní, bude pro nû
pfiipravena hojnost jídla i pití. Boha-
tou nabídku zejména pochutin z gri-
lu a udírny bude moÏno zapít pivem
z místního pivovaru i nealkoholick˘-
mi nápoji, na své si pfiijdou i mlsné
jaz˘ãky. 

Organizátofii, jak se stalo jiÏ dob-
r˘m zvykem, spojují tûlesnou dfiinu
také s kulturním vyÏitím. Po kon-
certu zdej‰í legendy Pavla Nováka,
kter˘ zapûl pfii premiérovém festiva-
lu je‰tû v lodûnici, a loÀskému pfied-
stavení rockové formace Warlock re-
vival, se chystá místo Ïivé hudby vy-
stoupení klubu historického ‰ermu.
Krom bojového dunûní bubnÛ tak
zaÏije Laguna i váleãnou vfiavu a cin-
kot a lesk meãÛ a brnûní chrabr˘ch
stfiedovûk˘ch váleãníkÛ. 

„Pfiipravujeme i dal‰í pfiekvapení,
ale to bych teì nechtûl prozrazovat.
Kdo chce ukojit svou zvûdavost, aÈ 9.
a 10. ãervna zavítá na Lagunu a zaÏi-
je to na vlastní kÛÏi. Snad nám i po-
ãasí nastaví pfiíznivûj‰í tváfi neÏ loni
a sluníãko nás poctí sv˘mi paprsky,“
dodal závûrem kapitán pfierovsk˘ch
dragonÛ. 

Jakub Grmela

pokračování ze str. 1

Dračí lodě na laguně... Zemědělskou výstavu
navštívilo na 40 tisíc lidí

Na Národní v˘stavu hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky se letos
opût pfiijelo podívat pfies 40 tisíc náv‰tûvníkÛ z celé Moravy, ktefií na plo‰e 13
tisíc m2 obdivovali pfies 1100 kusÛ plemenn˘ch zvífiat dojného i masného
skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drobného hospodáfiského zvífiectva.

„První zemská v˘stava dobytka a v˘robkÛ mlékafisk˘ch se konala v Pfiero-
vû jiÏ v ãervnu roku 1907, takÏe se dá s trochou nadsázky fiíci, Ïe Pfierov le-
tos slavil 100 let,“ sdûlila Lenka Kahánková z pofiádajícího Genoservisu. 

Také poãet vystavovatelÛ letos pfiekonal dosavadní ãísla – na v˘stavû se pre-
zentovalo pfies 170 vystavovatelÛ hospodáfisk˘ch zvífiat, 120 vystavovatelÛ ze-
mûdûlské techniky (z toho 83 pfiím˘ch), a dal‰ích 70 vystavovatelÛ pleme-
náfisk˘ch, krmiváfisk˘ch ãi jin˘ch sluÏeb pro zemûdûlce. Šaf

Výstavu otevřel ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič (na snímku vlevo).

Ohlédnutí
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Muzeum Komenského v Pfierovû
zahájí 7. ãervna v˘stavu OhroÏujete
mravní v˘chovu mládeÏe, prezentu-
jící exlibris ze sbírky pedagoga, sbû-
ratele, pfiekladatele, vydavatele a bib-
liofila Karla Jaroslava Obrátila.

Karel Jaroslav Obrátil pÛsobil od
roku 1902 do roku 1923 v Uherském
Hradi‰ti jako odborn˘ uãitel. Tam by-
lo proti nûmu v letech 1919–1923 ve-
deno disciplinární fiízení, v nûmÏ byl
obvinûn z perverznosti a chování ne-
dÛstojného uãitele. Pfiedmûtem toho-
to obvinûní byla jeho studijní sbírka
erotik – erotick˘ch knih, písemností,
grafiky, rÛzn˘ch artefaktÛ a pfiedmû-
tÛ lidové tvorby. I kdyÏ ho závûreãné
rozhodnutí zprostilo obvinûní, byl
Obrátil nakonec nucen odejít do pen-
ze. Jeho sbûratelské a studijní snahy
vyvrcholily v letech 1932 aÏ 1939 vy-
dáním jedenáctisvazkového díla Kryp-
tadia: pfiíspûvky ke studiu pohlavního
Ïivota na‰eho lidu, v nûmÏ shrnul au-
tentické erotické slovní projevy a zvy-
ky ãeského venkova.

V souãasnosti je K. J. Obrátil pova-
Ïován za jednoho z pfiedních ãesk˘ch
prvorepublikov˘ch sbûratelÛ erotik.
Z oddílu erotik se v Knihovnû Národ-
ního muzea dochovalo pfies 220 svaz-
kÛ pfieváÏnû cizojazyãné erotické lite-
ratury, pfiibliÏnû 700 exlibris eroticis,

vãetnû kresebn˘ch návrhÛ, zku‰eb-
ních tiskÛ a tiskÛ na textil, nûkolik
plakátÛ s jemnû erotick˘mi námûty
a pfies 100 kusÛ sklenûn˘ch negativÛ
s Ïensk˘mi akty. V˘stavu OhroÏujete
mravní v˘chovu mládeÏe tvofií v˘bûr
exlibris ze sbírky Knihovny Národní-
ho muzea, doplnûn˘ úryvky z Kryp-
tadií a z dokumentÛ disciplinárního
fiízení s K. J. Obrátilem. Nav‰tívit ji
mÛÏete v Malém v˘stavním sále pfie-
rovského zámku od 7. ãervna do 29.
ãervence.
Martina Kvapilová, Knihovna Národní-

ho muzea v Praze, Marta Konířová, 
Muzeum Komenského v Přerově

OhroÏujete mravní
v˘chovu mládeÏe

Pozvánka 
na výstavu
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

TROJÚHELNÍKOVÁ OSMISMĚRKA Autorem výroku v tajence je Stanislaw Jerzy Lec (1909–1966).
Polský básník, satirik a překladatel, autor lapidárních aforizmů. Řetězec písmen každého výra-
zu tvoří pravoúhlý trojúhelník. Tajenku přečtete svisle po sloupcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: KDYŽ CHCEME BÝT MORÁLNÍ, MUSÍME SNÍŽIT SVÉ NÁROKY

KAČENA
KOMORNÍK
KROVKY
LAPAČE

E P A K Č I Z D U K Á V O S R R
Z N Á C V M O Č N K Í Z N V N O
A K I N Ý P E A Í V A Č Í Í O M
S C E E Á L A P Č O S O Ž É K O
E K O T E S O A E N R M L N K K
P D R J T M K A N I G I N Á Y R
O Y K M E A R Č M U A E I K V O
D Y D K P I P L A T Ú R K Í N V
H E O E J Ř Á L S S V S O Á O Y
L Ž CH B O P Í O L E S E T H A Ř

ODKROJEK
OHAŘ
ORIGINÁL
OTESÁNEK

PÁNVIČKA
PIPLAČKA
PODHLEDY

PODZIM
PŘÍPOJ
ROHOVNÍK

SAZENICE
SNOVAČ
TÚRA

UKAZOVÁK
VESELOST

Mezinárodní soutûÏ kresleného hu-
moru O zlat˘ soudek na téma Pivo
byla vyhlá‰ena ve slovenském Pre‰o-
vû. II. roãníku se zúãastnilo 150 au-
torÛ z 27 státÛ, zaslali celkem 490
prací. Do prestiÏního katalogu byla
porotou vybrána i kresba pfierovské-
ho kreslífie Lubomíra Dostála.

Přerovský kreslený humor
opět „bodoval“

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

2. 5. • Skfiítek–Rab‰tejn–Hvûzda–Ka-
menn˘ vrch–Krásné–Nov˘ Malín–Krá-
lec–·umperk, 25 km, odj. vlak 6.02
hod., Vl. Wnuk.
6. 6. • Teplice n. B.–Val‰ovice–Nad je-
zírky–Teplice n. B., 12 km, odj. vlak
9.05 hod., L. Poláková.
9.–12. 6. • Orlické hory, pû‰í akce, do-
prava vlak, ved. O. Valá‰ková.
13. 6. • BrÀov–Jarcovská gula–Poliã-
ná–Val. Mezifiíãí, 12 km, odj. vlak 8.05
hod., ved. Zd. Sladk˘.
16. 6. • Námû‰È na Hané–Hradeck˘ dvo-
rek–StfiíÏov–Námû‰È na Hané, 12 km,
odj. vlak 6.02 hod., ved. L. Poláková.
23. 6. • Turistick˘ pochod Konické ‰tra-
páce a cyklojízda Na kole okolo Konice.
29. 6.–7. 7. • Severoãesk˘ duel, pû‰í
akce, doprava vlak, ved.  P. ·lesinger.

2. 6. • Blansko–Rudice–Jedovnice–Tû-
chov, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.42 hod.
5. 6. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod.,  odj. A13.15 hod.
7. 6. • Ostrava–Slezsk˘ hrad–halda Ema,
15 km, Î. Zapletalová, odj. 7.26 hod.
9. 6. • Nectava–Jaromûfiice–·ubífiov–
Konice, 21 km, L. Bafiinka, odj. 7 hod.
14. 6. • Branná–KPâ–nauãná stezka Pa-
sák, 15 km, Ing. M. âasta, odj. 7.36 hod.
14. 6. • Hodonín–Mikulãice–Valy–Lu-
Ïice, 14 km, J. Pûãek, odj. 7.36 hod.
16. 6. • zájezd do NP Podyjí, 10 km, 18
km, Ing. M. âasta. Odjezd BUS, Velká
DláÏka 5.30 hod., od b˘valé porodnice
5.45 hod., od nádraÏí âD 6 hod.
21. 6. • Moraviãany–Lo‰tice–Mohelni-
ce, 14 km, Î. Zapletalová, odj. 8 hod.
21. 6. • Mofikov–Machulky–Zubfií, 12
km, V. Visnar, odj. 6.05 hod.
23. 6. • DP Konické ‰trapáce, 6, 10,
20, 35 km, A. Dvofiák, odj. 7 hod.
23. 6. • Vizovice–Doubrava–Chladná Stu-
dna–Vizovice, 22 km, P. ·Èáva, odj. 7.36 h.
28. 6. • Troják–Lazy–Louãka–Kunovi-
ce, 16 km, M. Garzina, odj. A6.05 hod.
30. 6. • Libina–Bíl˘ kámen–Bradlo–
Nová Hradeãná, 20 km, J. Sedláková,
odj. 5.36 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

31. 5.–3. 6. • Ohfie, Cheb–Karlovy Va-
ry –Klá‰terec n. Ohfií, 3,5 dne, 35
km/den, J. Sedláãek, vl. auta 14, voda.
2.–3. 6. • Na Velkou Javorinu na kole,
St. Mûsto–Slavkov–V. Javorina–Velká
n. V.–StráÏnice–Bzenec (noc)–Vele-
hrad–Bunã–KromûfiíÏ–Pfierov, 95, 80
km, J. Balcárek, vlak 7.36 hod., cyklo
5. 6. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 h.
9. a 10. 6. • setkání VHT na Babách,
J. Balcárek ml., vlak 6.42 hod., VHT
16. a 17. 6. • na Pradûd na kole, âer-
venka–Rymafiov–Pradûd (1492 m noc-
leh)–Rymafiov–Sovinec–Pfierov, 60,
100 km, A. Koufiil, vlak 7 hod., cyklo
22.–25. 6. • Slovenské Rudohorie, T.
Beránek J. Balcárek, vlak 0.51, VHT
31. 5.–3. 6. • Ohfie, Cheb–Karlovy Va-
ry–Klá‰terec n. Ohfií, 35 km/den, J. Sed-
láãek, vl. auta 14 hod., voda

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

RodiãÛm prvÀáãkÛ
Základní ‰kola U Tenisu v Pfiero-

vû otevfie v pfií‰tím ‰kolním roce
2. tfiídu pro Ïáky s poruchami uãe-
ní, mezi které patfií napfiíklad nej-
ãastûj‰í z nich dyslexie a dysgrafie.
Tfiída je urãena pro souãasné prv-
Àáãky z celého Pfierova i okolí, ktefií
mají potíÏe se ãtením a psaním.

Informativní schÛzka pro rodiãe
se bude konat ve ãtvrtek 7. ãervna
v 16 hodin v budovû ‰koly.

Besedy – pondûlí v 10.15 hodin
4. 6. • Onemocnûní z potravin –
MUDr. ZdeÀka Sekerová
11. 6. • V ãem jde a nejde nahradit rent-
gen ultrazvukem – Jaroslav âernoch
18. 6. • Od josefinismu do souãas-
nosti – PaedDr. Rostislav Doãkal
25. 6. • Obchod, fiemesla a prÛmysl
v prÛbûhu staletí – Lubor MaloÀ

Rukodûlné ãinnosti – ât v 10.15 hod.
7. 6. • Korálkov˘ stromeãek
14. 6. • Semínkov˘ obrázek
21. 6. • Batika naruby (savování)
28. 6. • Zápichy do kvûtináãÛ (win-
dowcolor – mot˘li)

Zdravotní cviãení – pondûlí, úter˘
a ãtvrtek od 9 do 10 hod.

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

pro pokroãilé
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.

Kavárna pro seniory
stfieda v 17 hodin

13. 5. • BûÏná onemocnûní a jejich
léãba bylinami – Radomír Wojnar

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

Harmonogram blokového ãi‰tûní – ãerven
Technické sluÏby mûsta Pfierova

6. 6. ·robárova, 
dvory z ul. ·robárova

13. 6. Trávník

20. 6. U tenisu, U rybníka

27. 6. BudovatelÛ, Kosmákova, parkovi‰tû
v ul. Kosmákovû
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MĚSTSKÝ DŮM
10. a 17. 6. ve 13.45 hodin • Ne-

dûlní párty pfii dechovce.

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

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

do 3. 6. • Krásní v kaÏdé dobû (mód-
ní doplÀky z let 1870–1970)
do 3. 6. • Jednota bratrská 1457–2007
do 22. 7. • Hanácké vzory z pozÛsta-
losti âeÀky Kovafiíkové
do 5.8. • Poãátky ãeského stfiedního
‰kolství
7. 6.–29. 7. • OhroÏujete mravní v˘-
chovu mládeÏe (Erotická exlibris ze
sbírky K. J. Obrátila)
7. 6.–29. 7. • Historické hodiny

Korvínský dům
Bezplatn˘ cyklus pfiedná‰ek z ães-

k˘ch dûjin, dûjin v˘tvarného umûní
a historie Pfierova vÏdy ve stfiedu od

16.30 do 18 hodin.
6. 6. • Mezi váleãn˘mi poÏáry, Mgr.
Milan Chumchal
13. 6. • Správné a nesprávné pfiíklady
památkové péãe na území âR, Mgr.
Kristina. Glacová 

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., sobota 
a nedûle 9–17 hod., jindy po dohodû
do 30.6. • Sáhni si na ptáka. Interak-
tivní v˘stava nejen pro zrakovû handi-
capované.
1.–30. 6. • Umberto Catalano – italská
vûdecká kresba. V˘stava zoologick˘ch
a ornitologick˘ch ilustrací pfiedního
italského umûlce.
24. 6. • V˘let na ekofarmy. Jednoden-
ní exkurze na rÛznû zamûfiené ekofar-
my v okolí Pfierova. Odjezd úãastníkÛ
autobusem v 8 hodin z parkovi‰tû pfied
OD Prior. Pfiihlá‰ky do 15. 6. na tel. ãís-
le 581 219 910 kl. 14 nebo na adrese
PrirodeOK@prerovmuzeum.cz
• Ekoporadna – informace z oblasti Ïi-
votního prostfiedí. (Po–Pá 8–16 hod.)
• stálá expozice Ptáci âeské republiky
• Ptaãí lípa

Hrad Helfštýn
úter˘ aÏ nedûle 9–18 hod.

do 30. 10. • Expozice histor. mincovny
do 31. 10. • Expozice umûlec. kováfiství
do 19. 8. • Indra Stein – sochafi, de-
signer. V˘stava v Galerii na 2. nádvofií. 
do 15. 6. • Hrady v kresb. a literatufie
1.–30. 6. v 10, 12 a 14 hod. • TILIA
– spolãení pro divadlo a ‰erm (pro-
gram pro ‰koly, tel. 603 706 941)
2. a 3. 6. v 10, 13 a 16 hod. • Pfiíjezd
Karla IV. na hrad
9. a 10. 6. • Ukázky fiezbáfiské práce
a kresby portrétÛ autora v˘stavy Hra-
dy... Ivana Kfiemeãka.
16. 6. v 15 hod. • Sicilská komedie
(hud. pfiedstavení Divadla Dostavník) 
23. 6. v 14 hod. • Hudební matiné
souborÛ ZU· Po‰tát

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí zavřeno zavřeno 7.30–21

Úterý zavřeno zavřeno 7.30–21

Středa zavřeno zavřeno 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVEN 2007

koupel, zábal, masáž, 
perličková masáž

pondělí až pátek
7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
2. 6. dětský a 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

Dům dětí a mládeže ATLAS
8. 6. • vystoupení Taneãní ‰koly
v rámci akce Mosty 2007
9. 6. • O zámeck˘ klíã – koncert Pfie-
rováãku u MD na folklorním festivalu
V zámku a v podzámãí
16. 6. • ORIZARO – orientaãní závod
rodin na Lagunû a okolí – cesta pohád-
kov˘m lesem, odpoledne plné her
a soutûÏí s doprovodn˘m programem
19. 6. od 15.30 • ukonãení ‰kolního
roku na dopravním hfii‰ti u DDM
s ukázkami ãinnosti zájmov˘ch krouÏ-
kÛ, v 15 hod. jízda na motoreãkách
22. 6. • koncert DPS v klubu Teplo
v 18.30 hod.
22. 6. v 15 hod. • Malování na hedvá-
bí – pfiihlá‰ky pfiedem
26. 6. • Kytice pohádek – divadelní
pfiedstavení Kandrdásku v 19 hod. v sá-
le ZU· B. Kozánka
29. 6. v 10 hodin • vystoupení PDS
pro VO·Î

HRAD SOVINEC
23. a 24. ãervna • Ka‰párek na skal-
ním hradû. Loutkáfiská a divadelní pouÈ

Dny zdravotnû
postiÏen˘ch
14.–16. 6. • V˘stavi‰tû Flora Olomouc
UÏiteãné a potfiebné novinky pro han-
dicapované, ale také soutûÏe, sportová-
ní a pfiehlídky aktivit pro voln˘ ãas.
Spoleãnû s v˘robci a prodejci pomÛcek
pro postiÏené se tradiãnû zúãastní zá-
stupci zdravotnick˘ch a sociálních za-
fiízení, humanitárních organizací a ob-
ãansk˘ch sdruÏení. 
Doprovodn˘ program Handicapiáda na-
bídne pûvecká, taneãní, dramatická vy-
stoupení, v˘stavu handicapovan˘ch v˘-
tvarníkÛ, soutûÏe, hry, sportování, bez-
platné odborné poradenství, moÏnost
kontrolních testování, mûfiení a vy‰et-
fiení zdravotního stavu. 
V˘stava bude otevfiena dennû od 10 do
18 hodin, poslední den do 15 hodin.
Dal‰í informace na www.flora-ol.cz

promenádní
koncerty v mûstském parku

Michalov
âERVEN 2007 • nedûle v 15 hodin

3. 6. Academic Jazz Band – tradiãní jazz
10. 6. Moravská veselka – dechová hudba
17. 6. Dechov˘ orchestr Haná a MaÏoretky 

ZU· B. Kozánka, Akademie T· HIT
24. 6. Hezky ãesky – pop misic

KPVU
2. 6. • Autobusov˘ zájezd do Hradce
Králové a Holice. Odjezd v 6.30 hodin
od kina Hvûzda.

Akce seniorů PSP
21. 6. od 15 do 19 hodin • setkání se-
niorÛ PSP na terase restaurace Stro-
jafi. K poslechu i k tanci hraje skupina
Casablanka.
27. 6. • vlakov˘ turistick˘ zájezd do
Hanu‰ovic (11 km) spojen˘ s exkurzí
do pivovaru Holba. Odjezd vlaku z nád-
raÏí âD v 7 hodin.

MĚSTSKÉ EVROPSKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO

5.–28. 6. • Mobilita pracovníkÛ v EU
– putovní v˘stava v prostorách MIC
Pfierov, Kratochvílova 14
Dozvíte se:
• o poradenské sluÏbû EURES
• o programu PLOTEUS (moÏnost stu-

dia a vzdûlání v Evropû)
• jaké doklady musíte mít v ãlensk˘ch

státech EU
• pfiíbûhy pracovníkÛ z vybran˘ch zemí
Upozornûní: vûdomostní kvíz o zna-
lostech EU najdete od 1. do 30. 6. na
www.mu-prerov.cz – Evropská unie.

POSTAV DŮM, ZAŘIĎ BYT
Prodejní a prezentační výstava 

Prostory zimního stadionu v Pfierovû se od pátku 1. do nedûle 3. ãervna pro-
mûní ve v˘stavi‰tû. Uvítají jiÏ po desáté tradiãní prodejní a prezentaãní v˘stavu
stavebnictví a bytového vybavení Postav dÛm, zafiiì byt.
Souãástí v˘stavy je zábavn˘ doprovodn˘ program pro dûti. Dûti zde najdou obfií
skákací hrad a dal‰í sportovní atrakce. Náv‰tûvníci si budou moci vyzkou‰et svo-
ji zruãnost u hrnãífiského kruhu nebo dfievofiezby, a to pod odborn˘m vedením
uãitelÛ. V˘stava se koná na zimním stadionu, kde bude otevfieno od 9 do 18 ho-
din, v poslední den – nedûli do 17. hodiny. âervnov˘ víkend slibuje pfierovské
vefiejnosti moÏnost spojení pfiíjemného s uÏiteãn˘m – atraktivní zábavy a v˘hod-
ného nákupu. Vstup na v˘stavu je zdarma.
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

11.–22. 6. • V˘stava lavírované grafi-
ky Vladimíra Suchánka. Akademick˘
malífi Vladimír Suchánek (1933) je pfií-
slu‰níkem generace, která sehrála dÛ-
leÏitou pozitivní roli ve v˘voji ãeského
umûní v druhé pol. 20. století. Suchán-
kovy grafické listy prozrazují, vedle bo-
haté imaginace a osobité poezie, mist-
rovské ovládání barevné litografie. Zde
dosáhl mezinárodního uznání – za svou
tvorbu získal celkem 26 v˘znamn˘ch
cen. Do roku 2006 uspofiádal 142 sa-
mostatn˘ch v˘stav v âeské republice
i v zahraniãí. Úãastní se úspû‰nû mezi-
národních bienále moderní grafiky, je
ãinn˘ i v oboru malby, kniÏní ilustrace,
po‰tovní známkové tvorby a patfií k nej-
v˘znamnûj‰ím souãasn˘m tvÛrcÛm ex-
libris. Pro sbûratele z celého svûta vy-

tvofiil více neÏ 300 exlibris. V roce 1997 byl jmenován ãlenem evropské akade-
mie vûd a umûní se sídlem ve Vídni. Je ãlenem SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ grafi-
kÛ HOLLAR, jehoÏ je od roku 1995 pfiedsedou.

V ãervnu bude zde vystavovat Vojtûch Nosek, kter˘ Ïije a pracuje v Pfierovû. Prv-
ní témata byly vût‰inou krajiny. Inspiruje se krajinou v okolí Velk˘ch Karlovic. Po-
stupnû na‰el to, co dlouho hledal, nové vidûní, nové inspirace, nápady a techniky.
Mimo krajiny pfiibyla figurální tvorba a malba aktÛ. Vojtûch Nosek v zaãátcích ma-
loval vodov˘mi barvami, pozdûji úhlem, pastelem a akvarelem. Nyní nejvíce pou-
Ïívá olej a novû i techniku ‰pachtlí. Mûl jiÏ samostatné v˘stavy a vernisáÏe.

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

Kino Hvězda

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

Náv‰tûvníci galerie Centrum si mo-
hou v ãervnu prohlédnout kolekci ob-
razÛ nového autora Jaroslava Vilíma
(absolvent Pfiírodovûdecké fakulty Pa-
lackého university Olomouc, posléze
studium malby u akademického malí-
fie Jaroslava Kapce a Jaromíra Zahela,
kresba u Jaroslav Domitera, je ãlenem
v˘tvarné skupiny GAMA). 

Vûnuje se pfieváÏnû olejomalbû, na
které zobrazuje své pocity a nálady,
snové pfiedstavy nebo vnímání hudby.
Trvalou inspirací je mu pfiíroda se sv˘-
mi motivy a atmosférou.

Dále nabízíme pestr˘ v˘bûr v˘tvar-
n˘ch dûl a to originály obrazÛ, kresby
a plastiky, z uÏitého umûní keramiku,
umûlecké sklo, ‰perky, módní doplÀky
z textilu i kÛÏe od ãesk˘ch i zahraniã-
ních malífiÛ, grafikÛ, sochafiÛ a umû-
leck˘ch fiemeslníkÛ.

1.–3. 6. v 17.30 hod. a 4.–5. 6. ve 20
hod. • OBSLUHOVAL JSEM ANGLIC-
KÉHO KRÁLE (âR, hofiká komedie).
O muÏi, jenÏ touÏil naplnit za kaÏd˘ch
okolností svÛj Ïivot bohatstvím a krá-
sou a jehoÏ „‰tûstí bylo vÏdy v tom, Ïe
ho potkalo nûjaké ne‰tûstí“. V Ïivotních
osudech malého ãeského ãí‰níka se tu
zrcadlí nadûje, konflikty, dramata...
1.–3. 6. ve 20 hod. a 4.–6. 6. v 17.30
hod. • TAJNOSTI (âR, drama/komedie,
premiéra). Intimní komedie o manÏel-
ství, nevûfie a drobn˘ch ranách, které nej-
víc bolí. Julie má v‰echno. Ale pod tímto
zdánlivû spokojen˘m a klidn˘m povr-
chem se skr˘vá mnoho tajemství, která
nebude moci skr˘vat donekoneãna.
7.–10. 6. v 17.30 hod. a 11.–12. 6. ve
20 hod. • SUNSHINE (USA, Sci-Fi, ti-
tulky, premiéra). Slunce umírá. Ve vel-
kolepé vesmírné sci-fi dûlí lidstvo od vy-
mfiení jen krÛãek. Padesát let v bu-
doucnosti na‰e Slunce zaãíná vyhasínat
a tím ohroÏuje samotnou existenci Ïi-
vota na Zemi.
7.–10. 6. ve 20 hod. a 11.–13. 6.
v 17.30 hod. • HUDBU SLOÎIL, SLO-
VA NAPSAL (USA, komedie, titulky,
premiéra). Hugh Grant jako vyhaslá po-
pová hvûzda musí sloÏit hit. Najde in-
spiraci v Drew Barrymore? Alex Flet-
cher je vybledlá hvûzda 80. let, o kterou
je zájem uÏ jen mezi skalními nostalgi-
ky, ktefií nav‰tûvují vesnické zábavy. 
14.–20. 6. v 17 hod. a 14.–19. 6. ve
20.30 hod. • PIRÁTI Z KARIBIKU:
NA KONCI SVùTA (USA, dobrodruÏ-
n˘, titulky, premiéra). Úspû‰n˘ pirátsk˘
epos uzavfie obrovská námofiní bitva.
V dal‰ím pokraãování filmu nacházíme
na‰e hrdiny Willa Turnera a Elizabeth
Swann v okamÏiku, kdy se pfiidali ke
kapitánu Barbossovi a zoufale pátrají po
kapitánu Jacku Sparrowovi.
21.–30. 6. v 17.30 hod., 21.–26. 6. ve
20 hod., 24. 6. v 15.30 hod. a 1. 7.
v 18.30 hod. • SHREK T¤ETÍ (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing pre-
miéra). Za normálních okolností by krás-
ní, mladí a zelení manÏelé Shrekovi po
odstranûní zákefiné Kmotfiiãky víly a je-
jího nemoÏného syna Krasonû Ïili neru-
‰enû a hlavnû ‰Èastnû aÏ do smrti.
28.–30. 6. ve 20 hod., 1.–3. 7. ve 21
hod. a 2.–4. 7. v 18.30 hod. • ROMING
(âR, komedie, premiéra). Komediální
road-movie ROMING o cestû tfií muÏÛ
za tajemnou nevûstou, nabízí lákav˘ mix
atraktivní situaãní komiky, laskavého
humoru a typické ãlovûãiny v duchu
nejlep‰ích tradic ãeské veselohry. 

6. 6. ve 20 hod. • MECHANICK¯ PO-
MERANâ (Velká Británie, drama, ti-
tulky, premiéra). Kubrickova adaptace

Burgessovy knihy nezÛstala pfiedloze
nic dluÏna. A ústfiední my‰lenku, pole-
miku o relativitû dobra a zla, ukazuje
v barvách náleÏitû temn˘ch. 

13. 6. ve 20 hod. • FAST FOOD NA-
TION (UK/USA, drama, titulky, premi-
éra). Pravda se blbû polyká. Natoãeno
dle amerického bestselleru 2001. „Big
One“ je nejnovûj‰í hamburger fast-food
fietûzce Mickey’s a stává se z nûj nejús-
pû‰nûj‰í produkt v‰ech dob. JenÏe
v tom mase je nûco divného. Z toho dÛ-
vodu je Don vyslán do Cody v Coloradu,
kde se „Big One“ vyrábí. 
20. 6. ve 20.30 hod. • P¤ÍBùH ZRO-
ZENÍ (USA, biblick˘ pfiíbûh, titulky,
premiéra). Jeden z nejvût‰ích pfiíbûhÛ
lidstva… Pfiíbûh zrození vychází z evan-
gelií sv. Matou‰e a sv. Luká‰e. Judsk˘
král Herodes ve strachu z biblického
proroctví o pfiíchodu nového Mesiá‰e,
dá v Betlémû vyvraÏdit malé chlapce. 
27. 6. ve 20 hod. • HORSKÁ HLÍDKA
(âína/Hongkong, akãní/dobrodruÏn˘,
titulky, premiéra). Drsn˘ film o drsn˘ch
lidech v drsném kraji. Fakt dost drs-
né… Brutální a pfiesto pfiekrásn˘ film
líãí obtíÏnou v˘pravu na ãínské území,
pfiiãemÏ se opírá o skuteãn˘ pfiíbûh jed-
né z posledních expedic veden˘ch ti-
betsk˘mi dobrovolníky bojujícími pro-
ti pytlákÛm, ktefií likvidují ve velkém la-
mu tibetskou kvÛli vzácné ka‰mírské
vlnû, jeÏ se dûlá z její srsti... 

3. 6. v 15.30 hod. • HAPPY FEET
(USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). Nejvût‰í ‰oumeni Antarktidy vám
pfiedvedou, jak fie‰it problémy (skoro
v‰echny) tancem ãi písní a jak lze zmû-
nit svût o kousek k lep‰ímu… Pokud
nedovedete zpívat, jste mezi tuãÀáky
z arktick˘ch plání nik˘m. TuãÀák
Brumla je bohuÏel tím nejhor‰ím zpû-
vákem na celém ‰irém svûtû. 
10. 6. v 16 hod. • PAST NA ÎRALO-
KA (USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). Vtipná animovaná pohádka pro
malé i velké diváky. Mal˘ bezstarostn˘
kluk – rybiãka – se s rodiãi pfiestûhuje
na korálov˘ útes. Jeho Ïivot se zmûní
v okamÏiku, kdy mu tátu a mámu chy-
tí do rybáfiské sítû. Od této chvíle se
o sebe musí postarat úplnû sám. 
17. 6. v 15 hod. • SPLÁCHNUTEJ
(Velká Británie, komedie, ãesk˘ da-
bing). Nûkdo skonãí tam dole… SvûÏí
animovaná komedie Spláchnutej, stojí
na precizní poãítaãové animaci, která
do nejmen‰ího detailu pfievedla lidsk˘
svût do jeho kanálové verze. 
24. 6. v 15.30 hod. • SHREK T¤ETÍ
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ da-
bing, premiéra).

■ 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 ■

V. Suchánek, Odvanutá vzpomínka

V ãervnu si náv‰tûvníci prohlédnou v˘stavu odûvních v˘-
tvarnic. Známá odûvní v˘tvarnice Jana Kubínová se zab˘-
vá textilní tvorbou z pfiírodních materiálÛ (bavlna, len,
hedvábí) s pozitivním tiskem. Autorské modrotisky jsou
vyuÏívány pfiedev‰ím pro odûvní tvorbu a pro interiér a
stolniãení. Její kresba na kanafasu je základem v˘robkÛ
pfiedev‰ím pro interiér – dûtské hraãky, pol‰táfie, kapsáfie
a stolniãení. Odûvy jednoduch˘ch stfiihÛ jsou zaloÏeny
pfiedev‰ím na v˘tvarném pojednání textilie. Znaãná ãást
produkce je vûnována Ïenám s „nûjak˘m kilem navíc“.

Jaroslav Vilím, Svěží ráno, olejomalba.


