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Přerovský Tyršův most vi-
děli v Praze – a to jak běžní 
návštěvníci výstavy Archi-
tecture Week, tak 
i odborníci z řad světových 
architektů.

Jako rodilého Přerovana a patriota 
města, který žije v Praze, mě těší, 
že se Přerov prezentoval na pres-

tižní výstavě. Ta byla v Letohrádku 
královny Anny na Pražském hradě 
k vidění až do konce října.             
Návštěvníci mohli vidět model 
mostu, ale i jeho fotky. Tyršův most 
tak zhlédli z různých úhlů, ale také 
za úsvitu, v žáru poledního slunce 
či po setmění. Kromě toho se Pře-
rov prezentoval na výstavě snímky 
cyklostezek, autobusového nádraží 
či dětských hřišť. Jak jsem se dozvě-

děl, mottem letošního ročníku byl 
Svět v pohybu, lidé v pohybu. Vý-
stava tak byla zaměřena na dopravu 
a dopravní stavby, a ani Přerov se 
na tomto festivalu architektury mezi 
velkou konkurencí určitě neztratil.               
 JIŘÍ PAVLÁT

Stavební ruch skončil

Čtenář napsal: Tyršův most obdivovali na výstavě v Praze

Do ulice Na Marku se po čtyřech měsících znovu vrátil život. Auta od 18. října mohou jezdit i po nově předlážděné Pivovarské ulici, 

jen na Horní náměstí se motoristé z této strany zatím nedostanou. Pozor si ale řidiči musí dávat na změnu dopravního značení – 

silnice podél Bečvy, která vede k Tyršovu mostu, je už pouze pro cyklisty. Do konce roku Na Marku ještě stavební dělníci vybudují 

šestnáctimístné parkoviště. To vyroste vedle archeologické lokality a mezi bývalou trafostanicí. Náklady přestavby jižního před-

polí Tyršova mostu, včetně předláždění silnic a chodníků v přilehlých ulicích a nového parkoviště, dosáhnou na 16 milionů korun. 

(ILO) Foto: Dominik Bachůrek

Fotografie i model Tyršova mos-

tu reprezentovaly Přerov na 

výstavě na Pražském hradě.                                                                               

        Foto: David Paulus

Vánoční strom 
zazáří s první 
adventní nedělí
Předvánoční atmosféra na náměstí 
T. G. Masaryka zavládne od čtvrt-
ka 29. listopadu, kdy se na náměstí 
objeví vánoční strom. Od následu-
jícího dne už bude v provozu 12 
dvojdomků s občerstvením a vá-
nočním zbožím. Letošní novinkou 
na jarmarku budou vánoční hrníč-
ky, v nichž se bude prodávat svaře-
né víno a punč. V těchto dnech pra-
covníci technických služeb vybírají 
v lesích na Potštátsku vhodný jeh-
ličnan. Slavnostní rozsvícení sym-
bolu Vánoc se uskuteční v neděli 
2. prosince v 17 hodin. (ILO) 

Listopadové 
zastupitelstvo
V pořadí už 14. zasedání Zastupi-
telstva města Přerova se uskuteční 
v pondělí 5. listopadu v klubu Teplo 
na Horním náměstí. Kromě majetko-
právních, fi nančních, školských a so-
ciálních záležitostí bude na programu 
projednávání zařízení na energetické 
využití odpadu. Schůze zastupitelů 
začíná ve 13 hodin. (RED) 



Kašna u Hané se dočká opravy 

Primátor poděkoval mladému zachránci

Na Přerovsku byla ve volbách nejnižší účast v kraji

Přerovští radní chtějí 
vrátit glanc kašně, která 
bezmála padesát let stojí 
u restaurace Haná. 

Zpracováním dokumentace na její 
úpravu už pověřili úředníky z od-
boru koncepce a strategického roz-
voje. 
„V nádrži je instalováno zařízení 
s  fontánou, která není několik let  
v provozu. Celý objekt je situován 
v zatravněném terénu bez jakékoli 
vazby na okolí, bez možnosti po-
sezení, navíc je opatřen zábradlím 
pochybné kvality. Povrch soklu je 
značně narušen, stejně jako povrch 
nádrží. Celý tento prostor působí 
velmi zanedbaně,“ uvedl Pavel 
Gala z  přerovského magistrátu. 
Úpravy kolem kašny, která byla 

v  dané lokalitě vystavěna na konci 
šedesátých let minulého století, se 
budou pohybovat okolo dvou mi-

lionů korun.„V průběhu zpracová-
ní projektové dokumentace navíc 
bude nutné celý návrh konzultovat 

s autorem plastiky, která je součás-
tí vodního prvku. Má totiž na dílo 
autorská práva,“ zdůraznil náměs-
tek primátora Josef Kulíšek. Auto-
rem plastiky je akademický sochař 
Ivan Theimer, který je rovněž po-
depsán pod známou olomouckou 
Arionovou kašnou. 
Dalším přerovským vodním prv-
kem, který čeká na rekonstrukci, je 
kašna v městském parku Michalov.  
„Nechceme čekat na jaro, kašna je 
ve špatném stavu, musíme v prů-
běhu října nechat spravit vnitřní 
i vnější izolaci. Tato oprava nás 
přijde na půl milionu korun,“ do-
plnil náměstek přerovského primá-
tora Michal Zácha.  (KOM)

Pohotově a duchapřítomně přispě-
chal na pomoc muži, kterému se 
udělalo nevolno na přerovském 
autobusovém nádraží, 16letý Josef 
Kaleja. 
Jeho čin ocenil v pondělí 15. říj-
na i primátor města Jiří Lajtoch 
a chlapci, který vyrůstá v dět-
ském domově, poděkoval a předal 
mu malý dárek. „Řada občanů je 
k druhým lhostejná. Mnoho lidí 
by ho jen překročilo, ty jsi přivo-

lal pomoc. Jsme rádi, že tu máme 
takovou mladou generaci,“ nešet-
řil slovy chvály na adresu mladého 
zachránce primátor Přerova Jiří 
Lajtoch. 
Mladík byl spolu s kamarády ve 
středu 3. října na přerovském au-
tobusovém nádraží. Když muž 
s francozskou holí upadl a zůstal 
ležet, přispěchal mu na pomoc. 
„Šel jsem se ho zeptat, jestli je 
v pořádku, jestli cítí všechny kon-

četiny, říkal mi, že necítí levou 
ruku. Tak jsem si půjčil mobil od 
kamaráda a zavolal jsem záchran-
ku,“ vzpomněl na událost Josef 
Kaleja, který se v Přerově učí zá-
mečníkem.  U muže mladík zůstal 
do doby, než přijela záchranka. 
„Když se vrátil do domova, svým 
činem se pochlubil. Byl rád, že ně-
komu pomohl,“ uvedla vychova-
telka Dětského domova v Přerově 
Lenka Moťková.   (ILO)

Volební účast do Krajského zastupi-
telstva Olomouckého kraje byla na 
Přerovsku nejnižší z celého kraje. 
K volebním urnám přišlo na Pře-
rovsku 33,86 % občanů. V samot-
ném Přerově to bylo 35 % voličů, 
nejméně jich bylo na Kojetínsku, 
a to 30,68 %. Průměrná účast v Olo-
mouckém kraji činila 35,67 %.
V samotném Přerově dali lidé nej-
více hlasů kandidátům z KSČM 
(26,64 % hlasů), jen s velmi malou 
ztrátou byla na druhém místě ČSSD 

(26,60 % hlasů) a třetí místo náleží 
ODS (10,07 % hlasů). Koalice pro 
Olomoucký kraj se starosty skonči-
la čtvrtá (7,64 % hlasů) a pátá byla 
Nezávislá volba (6,30 hlasů).
V 55členném Zastupitelstvu Olo-
mouckého kraje tak bude mít 19 
křesel ČSSD, 16 zastupitelů bude 
z KSČM, po osmi mandátech bude 
mít Koalice pro Olomoucký kraj 
společně se starosty a ODS a čtyři 
křesla získali TOP 09 a Starostové 
pro Olomoucký kraj.  (ILO)

Architekt Ivan Theimer vytvořil přerovskou kašnu na konci šedesátých let minulého 

století, pořizovací cena tehdy činila 60 tisíc korun.                          Foto: archiv MMPr

V samotném Přerově přišlo v pátek 12. a v sobotu 13. října do volebních místností 

35 procent občanů.                                         Foto: Ingrid Lounová

Pohotového zachránce si na radnici 

pozvalo vedení města.
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Bližší informace pro občany 
ve středu 28. listopadu 

 v 17 hodin v ZŠ Želatovská.



Opravy hřbitova budou 
pokračovat i nadále
Na podzim patří 
městský hřbitov 
k nejnavštěvovanějším 
místům v Přerově. 

S blížícím se svátkem Památky ze-
snulých míří  k místům posledního 
odpočinku  svých  blízkých  tisíce 
lidí.
I  když  program  revitalizace měst-
ského hřbitova pokračuje už 11. ro-
kem, letos jsou pozitivní změny vi-
dět hned na první pohled při vstupu 
na  hřbitov.  Zchátralá  budova  staré 
obřadní  síně  svítí  novou  pískově 
hnědou fasádou. „Technické služby 
přišly  s  nápadem  přebudovat  sta-
rou  obřadní  síň  na  kolumbárium. 
Poptávka  po  urnových  schránkách 
je  z  řad občanů velká  a  pro býva-
lou  smuteční  síň  dlouho  nebylo 
žádné  využití,“  popsal  proměnu 
jedné  z  budov,  jež  stála  dva mili-
ony  tři  sta  osmdesát  tisíc  korun, 
náměstek primátora Michal Zácha. 
Kromě  důstojné  fasády má  objekt 
také nová okna a střechu. „Původ-
ní  rozpočtová cena na  tyto opravy 
byla  3,5 milionu  korun,  nám  se  ji 
podařilo výběrovým řízením zreali-
zovat o půldruhého milionu nižší,“ 
vysvětlil Zácha. Stavební práce na 
kolumbáriu  budou  pokračovat  – 
ještě přijde na řadu přestavba inte-
riéru. Nejpozději  do  konce  června 
bude  dokončena  a  vznikne  tu  605 
schránek pro ostatky zesnulých.  
Novou střešní krytinu dostala i sou-
časná  obřadní  síň.  „Opravu  jsme 
si  mohli  dovolit  díky  ušetřeným 
finančním  prostředkům  z  vysoutě-
žených  investičních akcí. Letos na 
jaře jsme na hřbitově rekonstruova-
li i vodovodní řad a odběrová místa 
v hodnotě necelého milionu korun,“ 
vyčíslil další opravy Zácha. 
Do  konce  roku  chtějí  Technické 
služby,  které  spravují  a  udržují 
městský  hřbitov,  částečně  rekon-
struovat i novou obřadní síň. „Plá-
nujeme výměnu  topení za plynové 
infrazářiče  a  pustíme  se  také  do 
oprav zázemí pro zaměstnance – to 
znamená, že zrekonstruujeme šatny 
a  kanceláře  a  vyměníme  i  doslu-

hující  chladicí  boxy  pro  zesnulé,“ 
upřesnil poslední opravy v letošním 
roce ředitel Technických služeb Ra-
dek Koněvalík. 
Úpravou by měla projít i fasáda na 
obřadní  síni  – měla  by  ladit  s  ko-
lumbáriem a být ve stejném duchu. 
„Tou  poslední  novinkou,  po  které 

návštěvníci hřbitova dlouho volali, 
je nainstalovaný automat na svíčky 
v horní části hřbitova,“ doplnil Ko-
něvalík.
Do budoucna se uvažuje s úprava-
mi nástupního prostoru ze Hřbitov-

ní ulice. Právě touto branou přichá-
zejí  lidé  k  poslednímu  rozloučení 
do  nové  obřadní  síně.  „V  těchto 
místech chceme rozšířit počet par-
kovacích míst. Teoreticky můžeme 
změnit podélné parkování na příčné 
a získáme hned několik nových stá-
ní,“  vysvětlil  náměstek  primátora 

Zácha. V plánu je také výměna roz-
praskaného asfaltu při vstupu z uli-
ce 9. května a rozšíření vsypových 
louček.  Revitalizace  a  moderniza-
ce  hřbitova  tak  bude  pokračovat  i 
v dalších letech.   (ilo)

O údržbu a správu městského hřbitova se starají zaměstnanci Technických služeb města 

Přerova.     Foto: Ingrid Lounová

Stará obřadní síň se přebuduje na kolumbárium.  Foto: Ingrid Lounová
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Městský hřbitov v Přerově
 celkem volná
Hrobová místa 3856 572 jednohrobů, 94 dvojhrobů
Urnová místa 2471 8
Hrobky 437 20
Vsypové loučky 4

Na přerovském hřbitově jsme se ze-
ptali lidí, kteří pečovali o místa po-
sledního odpočinku svých blízkých, 
co jim na tomto pietním místě schází, 
nebo co by si přáli, aby se změnilo.

Věra Špalková, 
Přerov
Některé stromy 
jsou hodně staré 
a padají z nich 
větve. Ale hlavně 

mi vadí ty kořeny, které zasahují až 
k hrobům a nadzvedávají obrubníky. 
Ty staré stromy by se měly vykácet.

Marie Rauová, 
Újezdec
My jsme spokoje-
ní, vždycky je to 
tu upravené a za-
metené. Letos tu 

opravili kanalizaci a místa, kam cho-
díme pro vodu. Personál hřbitova je 
ochotný, vyjdou nám vždy vstříc.

Alena 
Škrabanová, 
Přerov
Starají se tady 
o to dobře, ces-
tičky jsou upra-

vené. Když něco potřebujeme, ob-
rátíme se na místní zaměstnance, 
teď nám zrovna vyhověli a půjčili 
jsme si od nich nůžky na údržbu 
hrobu.

Marie Štalmachová, Přerov
Žádali jsme více laviček, ráda bych 
si tu poseděla. Tam, kde máme my 
hrob, široko daleko žádná není. Ale 
hlavně bych si přála, aby se tu ne-
kradlo. Vedle paní na hrob vysadila 
macešky a zůstaly tam po nich jen 
důlky.

Milada Kučerová, 
Přerov
Když začne pr-
šet, tak v této 
části hřbitova 

jsou cestičky hodně blátivé a kluz-
ké. Chtělo by to vysypat je štěrkem, 
ať se nemusíme brodit bahnem. 
A také bychom přivítali vchod na 
hřbitov přímo od autobusové za-
stávky – alespoň malou branku, ať 
to nemusíme obcházet.   
 Foto a text: Ingrid Lounová

ANKETA  



Nadšená folkloristka šije kroje pro děti

Rád si pískal, to z něj 
udělalo muzikanta

Věra Jahodová je nadšená 
folkloristka. Když v 70. až 
80. letech pracovala 
v okresním domě pionýrů, 
měla na starost folklorní 
soubor Bečvánek.

„Kroje jsme šily s maminkami 
o sobotách a nedělích. Náš soubor 
vyhrával  okresní  i  krajská  kola,“ 
vzpomíná  na  dobu,  kdy  v  Přerově 
byly hned  tři dětské  folklorní  sou-
bory. V roce 1997 tisíce hodin prá-
ce  zničila  povodeň,  dochovalo  se 
jen několik málo krojů.
Když před osmi lety zakládala další 
folklorní  soubor  v  Základní  škole 
Trávník,  začínala  od nuly.  „Chtěla 
jsem, aby rodiče měli pro děti vel-
ký  výběr  kroužků  přímo  ve  škole, 
ať nemusejí běhat po městě. Věděla 
jsem, že s tím bude hodně práce, ale 
výsledek stojí za to,“ říká po letech 
usilovné práce. Několik krojů si ze 

začátku půjčili z Domu dětí a mlá-
deže Atlas,  byly  to  ty  kroje,  které 
přežily povodeň  a  jež  spolu  s ma-
minkami  sama  šila.  „Folkloristé  si 
nesmírně  pomáhají,  ať  už  radou, 
nebo činy,“  říká Věra Jahodová. A 

s nadšením vzpomíná na paní uči-
telku  z  MŠ  Milenu  Zehnalovou, 
která  ji  k  šití  krojů  přivedla.  „Mi-
lena  je  šila  přesně  tak,  jak  se  tvo-
řily kdysi. Plátno se nestříhalo, ale 
trhalo – všechny tvary byly čtverce 
nebo  obdélníky.  Nebyly  entlova-
cí  stroje,  tak  se  šilo  speciálními 
plochými  švy,“  popisuje  náročnost 
práce. Zhotovení jednoho kroje trvá 
okolo stovky hodin podle náročnosti 
výšivek.  Dlouhé  hodiny  namáhavé 
práce  se  ale  zúročí  při  vystoupení 
dětí. 
       Věra Jahodová  je zakladatelkou 
souboru  Trávníček,  škola  po  osmi 
letech jeho existence vlastní 65 kro-
jů, 50 je pro děti a 15 pro doprovod-
nou  kapelu.  Soubor  dnes  vede  její 
kolegyně  Dagmar  Bouchalová,  ta 
s  dětmi  zpívá  a  nacvičuje  choreo-
grafie. Všechny kroje ale ušila Věra 
Jahodová sama.  Šije, vyšívá, obšívá 
a navíc shání doplňky, aby vypada-
ly přesně tak, jak to bylo v dobách 

našich  prababiček.  „Vidět  děti  při 
vystoupeních, když tancují a zpíva-
jí koledy, je radost. Rozdávají štěstí 
a samy jsou šťastné,“ říká nadšená 
folkloristka. Do souboru chodí děti 
šestileté  až  třináctileté.  „Na  rozdíl 
od  jiných  tanečních  kroužků  nebo 
sportů nemusí dítě oplývat žádným 
výrazným  talentem.  Nezáleží  ani 
na  postavě,  výhodou  je,  že  každý 
školák tu může zažít úspěch,“ říká 
Věra Jahodová. Ta se také hrdě hlá-
sí ke své profesi učitelky. Nyní je už 
v důchodu, ale vystoupení „svých“ 
dětí si nenechá ujít nikdy. A co říká 
na  ocenění,  kterého  se  jí  dostalo? 
„To víte,  že mě  těší,  ale už  teď  se 
těším na vystoupení Trávníčku. To 
je opravdová radost.“   (ILO)

Když  přijde  řeč  na  muziku,  Josef 
Černocký  ožije  a  s  nadšením  vy-
práví o svých hudebních začátcích. 
Coby kluka si ho v rodných Pavlo-
vicích  všiml  kapelník  Záhoranky 
Václav  Drábek.  „Byl  to  výborný 
muzikant  a  sháněl  mladé  lidi  do 
kapely. Mě si všiml, že jsem si rád 
pískal, a v 15 letech mi půjčil svou 
dechováckou  trumpetu,“  vzpomí-
ná  na  svého  učitele  hudby  Josef 

Černocký.  Jméno  Václava  Dráb-
ka  padne  během  rozhovoru  hned 
několikrát.  Byl  to  právě  on,  který 
ho  přivedl  k  celoživotní  lásce  –  k 
trumpetě. „Byl to vynikající učitel. 
Naučil mě hrát na trumpetu, dal mi 
hudební  základy,  naučil  mě  trans-
ponovat a nikdy za to nechtěl pení-
ze,“ pokračuje ve vzpomínkách. Od 
svých  17  let  už  hrál  s  dechovkou 
OB Pavlovice. Jejich repertoár byl 

široký, o Vánocích hrávali v koste-
le i Rybovu mši. 
Dechovka mu ale brzy přestala stačit 
a v rodných Pavlovicích proto založil 
taneční orchestr. „Začal jsem i zpívat, 
jednou z prvních písniček byla Got-
tova Oči má sněhem zaváté,“ hlásí se 
k době, od které uplynulo téměř pět 
desítek let. Potom hrál v dalších pav-
lovických kapelách  –  ve Čmelácích 
a v Akcentu.
   „V roce 1969 za mnou přišli kluci 
z Academiku, sháněli trumpetistu za 
Pavla  Petrušku,  který  emigroval  na 
Západ,“ popisuje důležitý mezník ve 
své hudební kariéře. „Celý život jsem 
si přál zahrát si s Dixielandem XI. A 

a najednou se mi ten sen splnil,“ říká 
Josef Černocký. Z Dixielandu byl už 
v té době Academic Jazz Band a Jo-
sef Černocký jeho zpěvákem a trum-
petistou,  který  téměř  třetinu  všech 
skladeb i sám aranžoval. Na otázku, 
co mu dala hudba, odpovídá: „Všech-
no.  Kamarády  a  úžasné  uspokojení. 
Když  jsem  měl  nějaké  trápení,  hrál 
jsem a hned bylo  lépe. Díky muzice 
mám skvělé zážitky.“ K těm, na které 
nikdy  nezapomene,  patří  festival  ve 
španělském San Sebastianu, kde hrál 
americký  Big  Band  s  černým  trum-
petistou Clarkem Terrym. Dodnes má 
schovanou krabičku od cigaret i s jeho 
podpisem. Nejraději poslouchá klasic-
ký jazz, big band a swingovou muzi-
ku, ale nevyhýbá se ani ostatním hu-
debním žánrům. Cenu města Přerova, 
kterou letos převzal, vnímá jako oce-
nění své hudební kariéry. „Doufám, že 
jsem svému městu dělal a dělám jen 
čest,  jsem rád, že  jsem měl možnost 
ho zpropagovat téměř po celé Evropě, 
a těší mne, že hudba, kterou hrajeme, 
ještě stále dělá radost lidem.“  (ILO)

Všechny kroje pro folklorní soubor 

Trávníček ušila Věra Jahodová.

                         Foto: Dominik Bachůrek

Dodnes Josef Černocký rád vzpomíná 

na svého učitele hudby Václava Dráb-

ka. Foto: archiv autora
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Ve čtvrtek 25. října převzalo 
v slavnostní síni přerovského 
zámku Cenu města Přerova 
– Medaili J. A. Komenského 

pět osobností. V tomto 
čísle Přerovských listů 

představujeme dvě z nich. 
Medailonky dalších oceněných 
– Zdeňka Lošťáka, Pavla Vrby 
a Oldřicha Baďury přineseme 

v dalších číslech.



Otázka pro úředníka…

Evangelický kostel  
v Přerově má novou střechu 

Vítání dětí na matrice

Dokdy 
nejpozději si 
musím vyměnit 
parkovací 
průkaz určený 

pro přepravu a parkování 
osoby zdravotně 
znevýhodněné?

Odpovídá Marta Šintáková, vedoucí 
oddělení sociální prevence a  pomoci 

Odboru sociálních věcí a školství z pře-
rovského magistrátu.
Parkovací průkaz určený pro pře-
pravu a parkování osoby zdravotně 
znevýhodněné je platný jen do konce 
letošního roku. Na Přerovsku eviduje-
me přibližně 2,5 tisíce držitelů těchto 
průkazů, dosud si je vyměnilo pouze 
950 občanů. Ti držitelé parkovacího 
průkazu, kteří tak ještě neučinili, by 
rozhodně neměli nechávat jeho výmě-
nu na poslední chvíli. Administrativní 
úkon provádějí pracovnice oddělení 

sociální prevence a pomoci v budově 
magistrátu ve Smetanově ulici č. 7, 
v prvním patře. K dispozici je výtah, 
který je ve dvorním traktu budovy. K 
výměně parkovacího průkazu je nutné 
předložit občanský průkaz, průkaz ZTP 
nebo ZTP/P, původní zvláštní označení 
(parkovací průkaz) a jednu fotografii 
aktuální podoby držitele tohoto ozna-
čení. U nezletilých osob je potřeba 
předložit rodný list. U osob, které byly 
zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti 
k právním úkonům, také listinu o usta-

novení opatrovníka. K výměně průkazu 
se musí dostavit osoba se zdravotním 
postižením osobně, nezletilé zastupují 
rodiče. Samotný úkon trvá 15 až 20 mi-
nut. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve 
středu od 8 do 11.15 a od 12 do 17 ho-
din, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11.15 
hodin. Rozhodně doporučuji výměnu 
již neodkládat. Včasnou výměnou se 
občané vyhnou zbytečnému stresu a 
čekání ve frontě.
Případné dotazy na telefonním čísle 
581 268 501. (ILO)

Střecha kostela Českobratrské církve 
evangelické v ulici Čapky Drahlov-
ského znovu po dvaceti letech svítí 
novotou. Střešní krytina významné sa-
krální památky byla ve špatném stavu 
a hrozilo, že zatékající voda poškodí 
její interiér. 
I když exteriér kostela ve stylu takzva-
né lineární secese od architekta Otto 
Kuhlmanna prošel v roce 1991 kom-
plexní rekonstrukcí, včetně opravy 
střechy, krytina nebyla kvalitní, a to se 
brzy projevilo. Nejvíce ale kostel utr-
pěl při povodni v roce 1997, kdy byl 
interiér památky metr pod vodou. Rok 
po povodni byla už významná památka 
znovu opravena. „Před dvěma lety se 
ukázalo, že střecha je v havarijním sta-
vu a nutně potřebuje vyměnit krytinu,“ 
popsal situaci přerovský evangelický 
farář Petr Kulík. Bylo jasné, že kvůli 
zatížení střechy a rušnému provozu  
v okolí je nutné pořídit lehkou krytinu 
z bonnského šindele v nejvyšší kvali-

tě. Situace potřebovala neodkladné 
řešení. Farníci mezi sebou vybrali 
440 tisíc korun, církev věnovala 360 
tisíc, město Přerov sto tisíc korun. 
„Půl milionem významně přispěl také 
Olomoucký kraj z programu Obnovy 
kulturních památek,“ upřesnil jeden 
z farníků Přemysl Dvorský. Celkem 
tak rekonstrukce střechy, která začala 
v polovině června a po třech měsících 
byla dokončena, přišla na milion čty-
ři sta tisíc korun.  (ILO)

Komise pro občanské záležitosti, jež 
pořádá vítání dětí, nabízí obřady, při 
nichž jsou novorozenci přijati mezi 
občany a zapsáni do matriky. Při-
hlásit se mohou rodiče mající trvalé 
bydliště v Přerově, ale jejich dítě se 
narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí 
narozených v Přerově získají dotaz-
ník na matrice při vyřizování rodné-
ho listu. 

Dále komise pro občanské záležitosti 
nabízí obřady zlatých a diamanto-
vých svateb manželů, kteří oslaví 50 
nebo 60 let společného života.  
Bližší informace získáte v Kance-
láři primátora u Ivany Veselé, tel. 
581 268 452, e-mail: ivana.vesela@
prerov.eu, nebo osobně v budově 
Magistrátu města Přerova, nám. T. G. 
Masaryka č. 2.   (RED)

Kostel v ulici Čapky Drahlovského je jedi-

nečnou sakrální stavbou lineární secese.

 Foto: Ingrid Lounová

Obřady vítání dětí  zajišťuje Komise pro občanské záležitosti. Foto: Jan Čep
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Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
sběrny v Přerově. 

Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
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Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
sběrny v Přerově. 

Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Inzerce



06 Z „Přerovských aktualit“ Televize Přerov, s. r. o.

VýstaVba dálnice PřeroV – 
liPník začne na jaře
Dálnice z Přerova do Lipníka nad 
Bečvou nabírá zpoždění. Původní 
termín, letošní srpen, se odsouvá na 
příští rok. „Důvodem je neukončené 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by,“ vysvětlil Roman Kluzák z Mi-
nisterstva dopravy ČR. S výstavbou 
zhruba čtrnáctikilometrového úseku 
se má ale začít během jarních měsí-
ců. Na stavbu za pět miliard korun 
jsou pro příští rok vyčleněny dvě 
miliardy. „Stavba má trvat tři roky,“ 
dodal Kluzák. Obyvatele Přerova ale 
nejvíce zajímá druhý nedokončený 
úsek dálnice. Posledních deset kilo-
metrů z Říkovic do Přerova. „V pl-
ném proudu jsou výkupy pozemků 
za 100 milionů korun,“ uvedla Nina 
Ledvinová, tisková mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Pokračuje se 
v projektové přípravě a v příštím roce 
má být dokončený výkup pozemků. 

„Ministr dopravy nám při poslední 
návštěvě v Praze sdělil, že výstavba 
má začít v roce 2015,“ podotkl Jo-
sef Kulíšek, náměstek přerovského 
primátora. Přerov mezitím usiluje o 
dokončení průtahu městem, který by 
odlehčil přetížené dopravě. Vedení 
města se ve svém memorandu již dří-
ve obrátilo na Olomoucký kraj a Ře-
ditelství silnic a dálnic, aby finančně 
podpořily stavbu průpichu. (rik)   

nemocnice má noVoU internU
Od konce září se může nemocnice 
pochlubit nově zrekonstruovaným 
pavilonem interních oborů. Ten se 
přestavoval zhruba čtyři měsíce a 
zaměstnanci nemocnice i pacienti 
museli během té doby snášet zvýše-
nou hlučnost a prašnost.  Přestavba 
přinesla vyšší komfort pro nemocné 
i ošetřující personál. Rekonstrukce se 
interna dočkala po více než čtyřiceti 
letech fungování. Ročně je přitom na 
tomto oddělení hospitalizováno tři 
a půl tisíce pacientů a lékaři tady dal-

ších 20 tisíc lidí ošetří ambulantně. 
Nejčastěji se jedná o srdeční a cév-
ní choroby, nemoci trávicího traktu 
a ledvin. Rekonstrukcí se změnila 
dispozice vstupních prostor ve všech 
patrech budovy. Jinak vypadají chod-
by, pracovny lékařů, sesterny i poko-
je. Přibylo sociálních zařízení. Jedno 
je vždy společné pouze pro dva po-
koje. Ty jsou vybaveny moderními 
přístroji a nábytkem. Samozřejmostí 
jsou medicinální rampy a elektricky 
polohovatelné postele. Stavební část 
rekonstrukce uhradil z investičních 
prostředků Olomoucký kraj a spo-
lufinancovala ji i Evropská unie 
prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. 
Rekonstrukce interny přišla na 45 
milionů korun. V příštích letech by 
se opravy měla dočkat také léčebna 
dlouhodobě nemocných.  (Gáj)

síť cyklostezek se rozšíří 
Město Přerov realizuje další část 
takzvaného severojižního propojení, 

jehož součástí je trasa kolem země-
dělské školy. Jedná se o 220 met-
rů dlouhou dlážděnou komunikaci 
o šířce 2,5 až 3 metry, která navazuje 
na cyklostezku kolem Michalova. 
Během stavebních úprav došlo k pře-
místění autobusové zastávky, která 
dříve stála u školy poblíž přechodu 
pro chodce. Nyní je posunuta zhru-
ba o třicet metrů směrem do centra 
města. Vedení školy si tuto změnu 
pochvaluje. Slibuje si od ní vyšší 
bezpečnost žáků, neboť autobus kvů-
li své délce během nástupu a výstupu 
cestujících stál na přechodu a lidé 
tak nemohli přecházet vozovku. In-
vestiční akci za zhruba milion korun 
dokončí stavební firma do konce 
října. Nová cyklostezka, která končí 
na křižovatce ulic Osmek a U Žeb-
račky, se na jaře příštího roku propojí 
s cyklostezkou Žebračka. Zbývá do-
končit úsek mezi rodinnými domy 
a garážemi, kde dosavadní panelo-
vou komunikaci nahradí asfaltový 
povrch. Původně se náklady na tuto 
akci odhadovaly na 3 miliony korun, 
s výměnou podloží se tato investice 
navýší na zhruba 4,4 milionu korun. 
 (rik)

PřiPraVUje se dokUmentace 
Pro ProtiPoVodňoVoU zídkU
Povodí Moravy společně s přerov-
skou radnicí dál pracují na vybudová-
ní protipovodňové zídky. Ta by měla 
v případě velké vody uchránit ná-
břeží Edvarda Beneše před zatope-
ním. Právě v těchto místech je totiž 
břeh Bečvy v centru města nejnižší 
a voda se tudy z koryta vylévá do 
ulic nejdříve. Zhruba třísetmetrová 
stěna by měla stát na pravém bře-
hu řeky Bečvy mezi mostem Legií 
a mostem Míru. Na bedrech města 
Přerova je vypracování projektové 
dokumentace. Vše ostatní je v režii 
Povodí Moravy, které chce na stav-
bu získat dotaci. Odborníci musí 
ale provést geologický průzkum, 
aby bylo jasné, jak moc bude nut-
né jít do hloubky. Radní na svém 
posledním zasedání také vybrali 
firmu, která nabídla vypracování 
projektové dokumentace za ekono-
micky nejvýhodnější cenu 388 tisíc 
200 korun.  (Gáj) 

tV PřeroV naladíte na ka-
nále sr08-170mHz (diGitální 
nabídka) nebo na kanále sr6 
- 151,25 mHz (analoGoVá na-
bídka).  WWW.tVPreroV.cz
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ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE A VEČER

K OTEVŘENÍ 
RESTAURACE ROUTE 66

SOBOTA 9.6. 2012
od 15-ti hodin

Diskotéka rádia Haná
Soutěže pro děti

Hlavní cena let balónem
Vystoupení mažoretek

Večerní ohňostroj

Čechy 47, Domaželice u Přerova
Rezervace: mob. 604 651 623

Čechy 47, Domaželice u Přerova 
mobil: 721 370 486 

 
 Zveme vás do restaurace 

Route 66-pro všechny 
motorkáře, cyklisty i pěší 
a milovníky dobrého jídla.

 Nabízíme:

denní menu • minutky 
• americké hamburgery 

Dále: mnoho druhů kávy 
• mléčné koktejly • poháry  

• domácí moučníky 
a zákusky

 Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení 
• salonek pro slavnostní 
příležitosti • velké dětské 

hřiště 

 Otevřeno denně 10.00– 22.00 
www.facebook.com/

R66Restaurant

Opravím, natřu střechu, okapy, komín, fasá-
du z lana, horolezeckou technikou. 

Protisněhové zábrany. 
Prořezy a rizikové kácení stromů. 

Tel.: 725 281 406, 
w w w. l eze c ke - p ra ce. c z

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Aktivní sociální učení žáků  
1. ročníku OA Přerov

V září 2012 byl na OA Přerov zahájen interaktivní 
program „Vím, co potřebuji?“, který je součástí pro-
jektu s názvem Aktivní sociální učení žáků 1. roční-
ku OA Přerov. Tento projekt byl podpořen MŠMT 
v  rámci programu PREVENCE RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ.
3 třídy žáků letošního 1. ročníku oboru Obchodní 
akademie a Ekonomické lyceum se zúčastnily již 
tradičního adaptačního pobytu, a to postupně po jed-
notlivých oborech ve třídenních cyklech v  termínu 
od 4. 9. do 8. 9. 2012 za doprovodu svých třídních 
učitelů a preventisty rizikového chování. Místem 
konání letošního „adapťáku“ byla chata Orientka 
ve Staré Vsi u Rýmařova. Program začal exkurzí 
v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Další 
aktivity na Orientce si pro naše žáky připravil STAN, 

jednička v oblasti realizace adaptačních kurzů. Zku-
šení instruktoři ušili program na míru pro naše žáky 
s patřičnou dávkou adrenalinu, dobrodružství a zába-
vy tak, aby byl pro účastníky přínosný v co nejvíce 
směrech: formování nového třídního kolektivu, na-
stavení pozitivního, kreativního a týmového prostře-
dí v třídním kolektivu, eliminace nežádoucích jevů 
v  kolektivu s  prvky prevence, vytvoření dobrých 
vztahů žáků s pedagogy apod. Toho všeho lze dosáh-
nout vyváženou kombinací duševní a fyzické zátěže, 
koncentrace a uvolnění, vyniknutí individuálních 
schopností i zdůraznění smyslu týmovosti. Duševní 
zátěž byla kompenzována zábavným a dobrodruž-
ným outdoorovým programem. Žáci nejdříve absol-
vovali blok seznamovacích her a blok týmových her, 
následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stěna, 
armygame, bungee trampolína aj. Rovněž využili 
vnitřního vyhřívaného bazénu se saunou. V podve-
černích hodinách se žáci věnovali práci s interaktiv-
ním programem „Vím, co potřebuji?“.
Věříme, že „adapťák“ spojil příjemné s  užitečným 
a byl přínosem v oblasti formování třídního kolek-
tivu, posunul kvalitu vztahů ve třídě, přispěl k obje-
vování nepoznaného i zvýšení fyzické kondice žáků.
Práce s interaktivním programem „Vím, co potře-
buji?“ nadále pokračovala doma i ve škole v rámci 
třídnických hodin. Program se nám velmi osvědčil, 
a proto jej budeme využívat i v následujícím škol-
ním roce.



Nebezpečný odpad 
do popelnice nepatří

Fotopostřeh z města

Poslední měsíce v roce jsou 
už tradičně ve znamení 
velkého úklidu. Právě v této 
době produkují domácnosti 
nejvíce odpadu. V běžném 
komunálním opadu 
by proto určitě nemělo 
končit to, co do něj nepatří 
a dá se dále vytřídit.

Sběrný dvůr  se nachází v areálu 
Technických služeb města Pře-
rova v ulici Na Hrázi. Lidé s tr-
valým bydlištěm v Přerově tam 
mohou zdarma odvézt plechové, 
plastové skleněné i znečištěné 
obaly, motorové oleje, zářivky, 
olověné akumulátory, pesticidy  
i znečištěný textil. Dále sem patří 
i všechna „vysloužilá“ elektroza-
řízení z domácnosti, například po-
čítače, monitory, televize, videa, 
rádia, mobilní telefony, kalkulač-
ky, žehličky, kávovary, lednice, 
myčky, elektrické hračky a další. 
Aby elektrozařízení mohla být re-

cyklována, je nutné je odevzdávat 
v nedemontovaném stavu. Firmy 
a živnostníci mají odběr nebezpeč-
ného odpadu a elektrozařízení za 
úhradu. Sběrný dvůr je otevřen od 
pondělí do pátku od 6 do 17 hodin 
a v sobotu od 8 do 12 hodin. 
   Objemný odpad, to znamená 
skříně, postele, sedačky, křesla  
a koberce, je možné odevzdat buď 

ve sběrném dvoře, nebo je možné 
odvézt jej přímo na skládku TKO 
v Žeravicích, ta je otevřena od 
pondělí do pátku od 6 do 14 hodin. 
 (ILO)

Třídicí linku 
v Žeravicích čeká 
rekonstrukce
Tři a půl milionu korun bude město 
Přerov stát rekonstrukce třídicí lin-
ky separovaného odpadu. Radní  už 
schválili zadání veřejné zakázky na 
stavební práce a souhlasili s oslovením 
pěti firem, které by ze zastaralé třídicí 
linky mohly udělat zařízení s moderní-
mi parametry. 
„Třídicí linka je na konci životnosti. 
Udržení provozuschopnosti si vyžadu-
je velké prostoje, odstávky a neúměrné 
finanční prostředky na odstraňování 
závad,“ uvedl náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha. Po rekon-
strukci se navýší počet svozových míst 
z původních desíti na dvanáct – na 
lince tak bude odpad třídit až dvanáct 
zaměstnanců. 
„Oprava bude časově náročnější a vy-
žádá si 16tidenní výluku stávající linky. 
Samotná rekonstrukce řeší demontáž  
a montáž veškeré technologie pásových 
dopravníků, kompletně se opraví také 
silnoproudá elektroinstalace a vzdu-
chotechnika,“ upřesnil Zácha.  (KOM)

Už několik týdnů má nové místo do-
pravní značka na pravém břehu řeky 
Bečvy poblíž Kryškova mlýna.  Pů-
vodně označovala práce na silnici při 
stavbě předpolí Tyršova mostu.  Ne-
známí „siláci“ ji ale shodili z nábřež-
ní zdi k Bečvě. Podobný osud potkal 
i zákazové značky, které vandalové 

vhodili do Bečvy na protějším břehu 
při rekonstrukci  ulice Na Marku.  Vy-
lovit je z řeky dá evidentně více práce 
a nikomu se do ní příliš nechce. (ILO)

Své fotopostřehy z města můžete 
posílat i vy – čtenáři. Adresa:  
prerovské.listy@seznam.cz  

Občané s trvalým bydlištěm v Přerově za odložení nepotřebných věcí do sběrného 

dvora neplatí.                                                                                  Foto: Ingrid Lounová
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> Očkování proti rakovině děložního čípku

Gynekologická 
ambulance
>  Registrujeme nové pacientky

Poliklinika Olomouc, pracoviště Přerov
Velké Novosady 648/8, Přerov
tel.: 581 274 225, e-mail: olomouc@dzas.cz 
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Sokol Slavomír Kratochvil – hrdina, 
který zaplatil cenu nejvyšší
Sokolská župa 
Středomoravská – 
Kratochvilova si letos 
připomíná 120 let od svého 
ustavení.

V roce 1892 sdružovala 16 tělo-
cvičných jednot a byla ustavena 
s názvem Středomoravská. Od roku 
1920 sokolové přidali k jejímu 
názvu ještě Kratochvilova. Uctili 
a ocenili tak nejvyšší oběť Slavo-
míra Kratochvila.

Pilný a zdatný sokol

Na Kratochvilovu oběť se po prv-
ní světové válce v Přerově často 
vzpomínalo zejména při kulatých 
výročích jeho smrti. Při těchto vý-
ročích také vznikaly publikace, kte-
ré Kratochvilův život se smutným 
koncem opakovaně připomínaly, 
např. kniha Jana Ulmana Slavomír 
Kratochvil, první oběť domácího 
odboje z roku 1934. 
Slavomír Kratochvil se narodil 
2. ledna 1889 v Trnavě (bývalý 
okres Holešov). Pak absolvoval 
měšťanskou školu ve Vizovicích 
a po ní průmyslovou školu v Brně. 
Po ní získal zaměstnání od 1. října 
1907 v Přerově u fi rmy Heinik jako 
technický úředník, a to současně se 
svým nejlepším přítelem Václavem 
Leixnerem. V Sokole Přerov se za-
čal uplatňovat ve výchově sokol-
ského dorostu. V Sokole byl pilným 
a zdatným cvičencem, závodníkem 
a cvičitelem.
Koncem září 1910 odešel na vojnu. 
Dostal se k vojenskému námořnic-
tvu do Pulje, kde pobyl až do konce 
září 1911. Nezapomínal na Sokol, 
zprávy o sokolské činnosti dostával 
poštou z Přerova. Právě z té doby 
se dochovala korespondence s Vác-
lavem Leixnerem a též s Hermou 
Hoškovou, z níž Jan Ulman mohl 
dokreslit tehdejší Kratochvilovy 
pocity a názory. Na vojně mu va-
dily špatné podmínky, problém do-
stat se ve volném čase ke cvičení 
a celkové ovzduší, v němž každý 
svobodnější projev je utlumen již 

v zárodku. Kratochvil zažil i neleh-
kou službu na pancéřovém křižníku 
rakousko-uherského námořnictva.

Vychovával mládež

Obohacen o zážitky z vojenské 
služby se Slavomír vrátil začátkem 
října 1911 z vojny zpět do Přerova 
a zapojil se plně do sokolské 
činnosti. Již 10. listopadu 
jej potkala nehoda, když 
si pádem při cvičení na 
kruzích zlomil levou ruku. 
V důsledku úrazu musel své 
vlastní cvičení významně 
omezit, a proto se dále vě-
noval hlavně vzděláva-
cí činnosti a výchově 
dorostu. Sokolskou 
hlídku v Přerov-
ském obzoru ří-
dil od konce roku 
1912 až do války 
v r. 1914.
Dne 27. června 
1914 byl v Brně zahájen slet sokol-
stva sdruženého v České obci sokol-
ské za účasti sokolů i ze zahraničí. 
Byl však dalšího dne nuceně zasta-
ven kvůli atentátu na 
rakouského následníka 
trůnu Ferdinanda d’Es-
te. Kratochvil se tohoto 
sletu rovněž zúčastnil a 
ve vzpomínkách na něj 
si všímal mj. útisku br-
něnských Čechů v ger-
mánském prostředí. 
Dne 28. července 1914 
vypovědělo Rakousko-
Uhersko Srbsku válku. Kratochvil 
byl povolán k námořnictvu v Pulje, 
jel tam, ale kvůli dřívější zlomenině 
ruky byl služby zproštěn a vrátil se 
do Přerova. 

Za báseň – trest smrti

Jan Ulman o Kratochvilově úlo-
ze ve své knize uvedl: „V srpnu 
r. 1914 Kratochvil přemýšlel, ja-
kým způsobem by mohl započíti 
protirakouskou propagandu. Toho-
to účelu chtěl dosáhnout několika 
směry. Bylo to především rozšiřo-

váním básně Jsme Rakušany a tzv. 
ruských manifestů českému náro-
du, potom agitací od muže k muži, 
šířením protirakouských myšlenek 
a písemným stykem s kamarády, 
kteří odešli na vojnu.“
Báseň Jsme Rakušany tvořila zane-
dlouho podstatu trestného činu a ve-

lezrady, pro kterou byl Kra-
tochvil odsouzen k smrti. 

Onu báseň již dříve v r. 
1909 napsal Antonín 
Rozsypal z Kroměříže. 
Báseň i manifesty Kra-
tochvil se svými přáteli 

na začátku války tajně 
rozmnožoval. Také 

organizovali je-
jich distribuci, 
k čemuž se 

jim hodi-
la nádraží 
a blízké 
vojenské 
posádky. 
K udá-

ní této činnosti došlo dva dny po 
nešťastném nabídnutí dvou letáků 
Aloisi Křepelkovi z Polkovic dne 
16. listopadu 1914 v hostinci pře-

rovského pivovaru.
Slavomíra Krato-
chvila a některé jeho 
přátele zatkli 18. 
listopadu 1914. Vše 
pak probíhalo ráz na 
ráz. V ostravské vo-
jenské cele se vedle 
Kratochvila dále 
octli i Vojta Fárek, 
Vladimír Stejskal, 

František Klabazňa a nakonec i 
knihkupec František Radoušek, 
který jel do Ostravy se záměrem 
nějak těm dříve zatčeným pomoci.

Poprava ovlivnila 
Masaryka

Hlavní přelíčení proti Slavomíru 
Kratochvilovi a spoluobžalovaným 
kamarádům pro zločin velezrady se 
konalo již v pondělí 23. listopadu 
1914 u císařského a královského 
zeměbraneckého polního váleč-
ného soudu v Moravské Ostravě. 

Byl to soud vojenského velitelství 
v Krakově, jenž byl do Ostravy 
přeložen začátkem listopadu, když 
Krakovu hrozilo nebezpečí oblé-
hání ruskými vojsky. Líčení pro-
bíhalo ve stísněné vojenské situaci 
pro Rakousko-Uhersko. Podle toho 
jednaly i válečné soudy, tedy bez-
ohledně vůči všem souzeným, se 
státem neloajálním osobám. Svět-
lou stránkou procesu byl obhájce 
ex offo Rudolf Grünfeld přidělený 
Slavomíru Kratochvilovi. Ač ne-
měl žádný čas na přípravu, snažil 
se využít všechny možnosti, které 
by obžalobu oslabily.
Kratochvil se zachoval velmi sta-
tečně vůči spoluobžalovaným 
kamarádům. Vzal všechnu vinu 
v rozmnožování a rozšiřování 
letáků na sebe a tím jim zachrá-
nil život. Obhájce požadoval pro 
Kratochvila osvobození s tím, že 
jednal jako idealista, a v případě 
odsouzení doporučoval udělit mu 
milost. Na poradě náhlého soudu 
však jeho členové jednomyslně 
rozhodli o Kratochvilově vině a 
trestu: smrt provazem. Rozsu-
dek byl bezprostředně potvrzen 
vojenským velitelem generálem 
Matuschkou, který též s ohledem 
na potíže se získáním kata upra-
vil jeho výkon na zastřelení. Ješ-
tě téhož dne 23.  listopadu 1914 
v 17.30 h večer byl rozsudek na 
nádvoří věznice vykonán.
Ještě koncem listopadu 1914 se 
občanstvo mohlo ze zveřejněné 
vyhlášky dovědět o „potupné“ 
smrti Slavomíra Kratochvila. Měla 
českého člověka zastrašit a vymý-
tit protirakouský odpor. Prezident 
T. G. Masaryk se 21. listopadu 
1920 při zpětném pohledu do his-
torie vyjádřil i k jeho popravě: 
„Proto smrt Kratochvilova stala se 
mně jedním z hlavních důvodů pro 
mé defi nitivní protirakouské roz-
hodnutí.“
Přerovští sokolové se každoročně 
scházejí u Kratochvilova hrobu 
v Přerově k uctění jeho památky. 
Letos se mají setkat na městském 
hřbitově 24. listopadu v 10 hodin 
dopoledne. JAROSLAV SKOPAL

Slavomír Kratochvil, zastřelen rakouským 

soudem v Mor. Ostravě 23. listopadu 1914 pro 

údajnou velezradu.

Po Slavomíru 
Kratochvilovi 
nese jméno 
i jedna z ulic 

v centru 
Přerova.
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Signály z kosmu zachytili i v Přerově…
Na celém světě si 4. října 
lidé připomněli, že 
právě uplynulo 55 let od 
okamžiku, kdy se poprvé 
v dějinách lidstva ozval na 
rádiových vlnách signál 
z vysílače, který nebyl 
umístěn na Zemi.

Signál přicházel z objektu krouží-
cího v kosmu. Nad Zemí přelétával 
v pravidelných intervalech první 
satelit vypuštěný z kosmodromu 
Bajkonur pomocí upravené vo-
jenské rakety R7 a vážil necelých 
84 kg.  Jediným přístrojem, který 
nesl, byl malý vysílač s výkonem 
přibližně 1 W a baterie vážící 
přes 50 kg k jeho napájení. Vysí-
lal jen jednoduchý signál – krát-
ké tiky na kmitočtech přibližně  
20 a 40 MHz. Přestože v rám-
ci utajení celého projektu nebylo 
dopředu oznámeno, co se chystá 
a vysílač byl funkční jen několik 
dnů, řada radioamatérů ve světě 
jeho signály zachytila.

Nadšení Přerované  
zachytili signály

Krátce poté, 3. listopadu, byla vy-
puštěna větší družice – Sputnik 2, 
která vážila již přes 508 kg a na 
její palubě byl první živý tvor – pes 
Lajka, který však po několika hodi-
nách letu vlivem přehřátí zahynul. 
Za rok pak následovalo vypuštění 

dalšího Sputniku, který v kosmu 
létal prakticky 2 roky – pro další 
vývoj však bylo důležité vypuštění 
první „kosmické lodi“ (15. 5. 1960), 
na které se již zkoušely všechny pří-
stroje nutné k letu s lidskou posádkou 
a která vážila přes 4,5 tuny. Úspěšné 
vypuštění, i když došlo k navigační 
chybě a objekt se dostal na jinou drá-
hu, než se předpokládalo, bylo krátce 
po dosažení orbity ohlášeno, včetně 
časů, kdy přelétala v blízkosti našeho 
území. Radioamatéři mohli signály 
jejího vysílače snadno zachytit, poně-
vadž ten vysílal v blízkosti kmitočtů, 
které sami používali.
Byl jsem v té době krátce po pro-
moci zaměstnán v elektrolaboratoři 
přerovského Ústavu výzkumu optiky 
a jemné mechaniky, která měla pří-
stroje schopné zachytit i zaznamenat 
tyto signály. Rychle jsme připravili 
jedno pracoviště a vybavili jsme ho 
komunikačním přijímačem Lambda, 
pomocným vysílačem k dosažení po-

třebného zázněje ve slyšitelné oblasti 
zvukového spektra a kvalitním mag-
netofonem pro záznam zachycených 
signálů.

Vypočítali vzdálenost 
kosmické lodi

Byli jsme tam tři nadšenci, kteří se ra-
diotechnikou zabývali – vedoucí la-
boratoře Ivo Hapala, Stanislav Kubiš 
a já, Jiří Peček. My jsme aparaturu 
obsluhovali a zakrátko si signály při-
šli poslechnout také vědečtí pracov-
níci Ústavu výzkumu optiky a jem-
né mechaniky Jan Němec a Zdeněk 
Knittl. Ti navrhli, že by bylo možné 

za pomoci dalších přístrojů a využi-
tím matematiky z měnícího se kmito-
čtu přijímaného signálu a Dopplero-
va principu poměrně přesně určovat 
vzdálenost od Přerova, ve které kos-
mická loď prolétává. Rychle se proto 
nainstalovaly další přístroje – přesný 
nf generátor a osciloskop. Údaje jsme 
při průletech zaznamenávali do grafu 
a matematici pak z časového průbě-
hu změn výšky zachyceného signálu 
počítali vzdálenosti při jednotlivých 
přeletech. Přestože bylo pracoviště 
z dnešního hlediska primitivní, vy-
cházely výsledky velmi přesně při 
srovnání s později publikovanými 
údaji.
Pravda, dnes takových satelitů nad 
našimi hlavami létají stovky a větší 
pozornost upoutá jen občas velmi 
dobře pouhým okem viditelný ob-
jekt vědecké stanice MIR. Vzácná 
již nejsou ani přímá spojení radio-
amatérů s posádkou této stranice, 
poněvadž v každé je také alespoň 
jeden radioamatér. Ve světě se do-
konce organizují krátké besedy kos-
monautů se školami prostřednictvím 
rádia, obvykle v zemích, odkud jsou 
členové posádky MIR, pomáhá to k 
povzbuzení zájmu mladé generace o 
radiotechniku a technické obory vů-
bec. Jiří Peček

Nadšení Přerované Jiří Peček a Stanislav Kubiš (v brýlích) zachytili na přijímači Lambda 

signály z kosmu.                                                                            Foto: archiv autora
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Amfiteátr lákal publikum 
na divadlo i koncerty

Jazz skončil

Do Přerova zamíří recitátoři z celého Česka

Šest hudebních koncertů, 
čtyři vyprodaná divadelní 
představení a dohromady 
téměř tisícovka příchozích.

Tak vypadala letošní sezona v Let-
ní divadelní scéně mezi hradbami, 
kterou provozují Kulturní a infor-
mační služby města Přerova. 
Jednoznačným lákadlem divadla 
pod širým nebem se letos stal nul-
tý ročník festivalu amatérských 
divadelních souborů s příznačným 
názvem Dostavníčko s divadlem, 
který odkazoval na spolupráci s ne-
story přerovského ochotnického 
divadelnictví, tedy s Dostavníkem. 
Na pódiu se vystřídaly soubory ze 
Sázavy, Sokolova, Kroměříže či 

Brna a pokaždé vyprodaly hlediště 
sevřené prstencem hradeb téměř do 
posledního místa. Třeba divadelní 
soubor Amadis z moravské met-
ropole se svými pěti úsměvnými 
jednoaktovkami, které pojednávaly 
o slastech i strastech manželského 

života, dokázal rozesmát i dojmout 
během jediného večera několikrát 
za sebou.  Organizátoři proto plá-
nují navázat na úspěšně započatou 
tradici i příští sezonu.
Ze šestice koncertů, které od června 
do září nabídly pestrou směsici žán-
rů od rocku přes folk až po operu, 
se největšímu zájmu těšilo vystou-
pení skupiny Arrhythmia, působící 
při ZUŠ Bedřicha Kozánka v Pře-
rově. Symbolickou tečku za letošní 
sezonou udělal recitál Petra Vařáka 
st. k jeho šedesátým narozeninám. 
Na malém pódiu se za jediný ve-
čer vystřídali oba Petrové Vařáko-
vé, Academic Jazz Band, kapely 
Freďáci a The Šútrs.  

Lada GaLová, 
GaLerie města Přerova

Fenomenální americký bubeník 
Al Foster byl hvězdou pátečního veče-
ra Československého jazzového festi-
valu.  Bubnovat začal jako samouk, 
něco odkoukal od otce, něco od strý-
ce  Rona Jeffersona, profesionálně se 
muzice věnuje více než 50 let a patří 
k nejuznávanějším světovým hráčům 
na bicí. Přerovské publikum nadchl 
a sklidil zasloužený aplaus. Třídenní 
svátek jazzu přilákal do Městského 
domu téměř dva tisíce lidí. Jazzové 
pódium v Městském domě znovu oži-
je v dubnu na Matějské jazzové pouti, 
která se v Přerově uskuteční už potřetí 
coby vzpomínka na přerovského nes-
tora jazzu Rudolfa Neulse.  

Celostátní soutěž Pedagogická poe- 
ma 2012 bude letos pod střechou 
Gymnázia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy v Přerově. Sou-
těžní přehlídka v uměleckém předne-
su poezie, prózy a improvizovaném 
vyprávění se uskuteční ve dnech 19. 
až 22. listopadu. 
První ročník této soutěže vyhlásila 

Střední pedagogická škola v Kro-
měříži před 45 lety a od té doby se 
koná každoročně na podzim v někte-
ré ze středních pedagogických škol. 
V letošním roce připadla organizace 
Pedagogické poemy na přerovskou 
školu. Gymnázium Jana Blahoslava 
a Střední pedagogická škola v Pře-
rově tak bude hostit dvacet středních 

pedagogických škol z celé České re-
publiky.
V soutěžních kategoriích se předvede 
celkem 60 studentů. Tradiční okruhy 
– umělecký přednes poezie a prózy, 
četba a improvizované vyprávění 
jsou rozděleny do dvou věkových 
kategorií: předškolní věk, mladší 
školní věk a středoškolská mládež. 

„Mimo lektorský sbor budou jednot-
livé výkony hodnotit svým potles-
kem také pozvané děti z přerovských 
mateřských škol. Věříme, že všichni 
soutěžící prožijí v naší škole a v na-
šem městě příjemný týden protkaný 
uměleckým slovem,“ vyjádřila své 
přání Romana Studýnková, ředitelka 
hostící školy.  (red)

Posledním koncertem mezi hradbami 

byl recitál Petra Vařáka st., který si 

zahrál se svým stejnojmenným synem.                                                                     

 Foto: archiv KIS

Charismatický bubeník Al Foster přerovské publikum nadchl. Foto: Dominik Bachůrek
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Podzimní 
koncert sborů
V husitském kostele v Havlíčkově 
ulici se ve čtvrtek 22. listopadu 
v 17 hodin představí dva sbory: 
Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba 
Škody a Pěvecký sbor Střední pe-
dagogické školy. Sbory předvedou 
svůj pestrý repertoár, který již stih-
ly v novém školním roce sestavit. 
Obě tělesa řídí Kateřina Skácelo-
vá.

Vánoční  
koncert AJB
Kulturní spolek Academic Jazz 
Band zve všechny příznivce dobré 
muziky na svůj vánoční koncert. 
Ten  se koná ve čtvrtek 13. prosin-
ce v 19.30 hod. v Klubu Teplo na 
Horním náměstí v Přerově. Před-
prodej vstupenek je v Městském 
informačním centru v Kratochví-
lově ulici.



Pravěkého mamuta sice nepotkali, 
ale mamutí zákusek ochutnali

Vyšla kniha o Dluhonicích,
mapuje historii a současnost

Už popatnácté si první 
říjnovou sobotu nenechali 
turisté ujít nenáročnou 
vycházku Předmostím – Po 
stopách lovců mamutů.

Babí léto zlákalo do podzimně vy-
barvené přírody více než osm sto-
vek lidí.
   Rodiny s dětmi, skupinky seniorů 
nebo celé třídy se vydaly na deví-
tikilometrovou trasu předmostské 
naučné stezky. Už popáté tu ne-
chyběli ani školáci z olomoucké 

Základní školy Nedvědova. „Cho-
díme tady rádi a líbí se nám tu. Je 
to tak akorát trasa pro naše třeťáky 
až páťáky. Před pěti lety nás bylo 
sotva deset, dnes se nás tu sešlo 
pětadvacet,“ popsala učitelka Bro-
nislava Vrbová z Olomouce, která 
do Předmostí přijíždí pravidelně na 
výlety s turistickým kroužkem.
   Počty výletníků jsou vždy v přímé 
úměře s přízní počasí. Letos se rtuť 
teploměru přehoupla přes 20 stup-
ňů Celsia, a to se odrazilo na hoj-
né účasti. „Zažili jsme tu už různé 
počasí. Když pršelo a bylo nevlíd-

ně, lidé si vzali deštníky, a přesto 
chodili. Jen jednou bylo počasí tak 
špatné, že jsme soutěžní stanoviště 
přesunuli do tělocvičny,“ zavzpo-
mínala jedna z učitelek z pořádající 
Základní školy J. A. Komenského 
v Předmostí.  
  Děti si na pěti stanovištích mohly 
zasoutěžit a vyzkoušet různé pra-
věké disciplíny – například střelbu 
z praku na cíl nebo jízdu s kolečkem. 
Několik vzdělávacích atrakcí čekalo 
na děti i rodiče na Školním kopci. 
Oblíbené jsou varhany a učebna 
zeměpisu s různými typy kalendá-

řů. „Letošní novinkou byl světový 
kalendář. Stačilo zadat datum a ta-
zatel se dozvěděl, co byl zrovna za 
den v týdnu,“ popsal novinku ředitel 
školy J. A. Komenského Vladimír 
Peška. Největší oblibě se už tradičně 
těšil občerstvovací stánek na Čekyň-
ském kopci. Proslulé mamutí zákus-
ky mizely z pultu rychlostí světla a 
po žejdlících piva byla mezi dospě-
lými poptávka. Z cíle – ve dvoře 
školy v Hranické ulici – si ti, kteří 
ušli celou trasu, odnesli pamětní lis-
ty, vystřihovánku slunečních hodin a 
perník s mamutí stopou.   (ILO)

Dluhoničtí se mohou pochlubit 
vlastní knihou o své obci. Publikaci 
slavnostně pokřtili 15. září na míst-
ním hřišti při sokolských slavnos-
tech. Původně chtěli vydat knihu už 
loni u příležitosti 870. výročí zalo-
žení obce, ale všechny plány nevy-
šly a dvousetstránková brožovaná 
publikace opustila tiskárnu až letos 
na konci léta.
„Tvůrčí osobou a hlavním hnacím 
motorem při tvorbě knihy byla 
místní občanka – kronikářka Libu-
še Krejčiříková,“ uvedl předseda 
osadního výboru místní části Dlu-
honice Pavel Ježík. Libuše Krej-
čiříková do knihy sama přispěla 

hned několika kapitolami, které se 
týkají kulturního a spolkového ži-
vota. Autorka se například zmiňu-
je o zvycích, které v Dluhonicích 
s postupem času zanikly. Mezi ty 
zaniklé patří třeba velikonoční kla-
pání, kdy hoši od Zeleného čtvrtka 
až po ráno na Bílou sobotu chodi-
li po vesnici s klepátky. Naopak 
mezi udržovanou a stále živou tra-
dici patří chození s Blažejem. Na 
tento jedinečný zvyk, který se na 
Přerovsku dochoval snad právě jen 
v Dluhonicích, mohou být místní 
hrdí. Na Blažeje – 3. února – chodí 
chlapci po vesnici s rožněm a po-
kladničkou a zpívají. Hospodyně 

jim na rožeň napichují klobásy, 
slaninu a uzené.   
Dalším autorem, který do kni-
hy přispěl, byl archeolog Zde-
něk Schenk, který se zmiňuje o 
nejstarším osídlení této lokality. 
V několika kapitolách si může 
čtenář prohlédnout artefakty, jež 
archeologové v těchto místech při 
vykopávkách objevili.
O nejstarší písemné zmínce o této 
obci píše ředitel archivu v Přero-
vě Jiří Lapáček. Ten také popisuje 
spory s vrchností, píše o robotní 
povinnosti v 18. století a popisuje 
život v Dluhonicích v první polovi-
ně 19. století. Muzeolog Petr Jirák 

se zase zaměřuje na život v letech 
1848 až 1945 a další události až do 
současnosti zachycuje jen v nejdůle-
žitějších datech.
V knize nechybí ani aktuální seznam 
obyvatel, kteří v této obci, která je od 
roku 1976 místní částí Přerova, žijí. 
Knihu vydalo v nákladu 500 výtisků 
statutární město Přerov.   (RED)

11Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Ti nejmenší si na trase stezky mohli i zasoutěžit.                  Foto: Ingrid Lounová

Kniha o Dluhonicích mapuje historické 

události i současnost  

Předmostský pochod lovců mamutů si za patnáct let získal své stálé příznivce.

                                                                                                 Foto: Ingrid Lounová
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Na Floře v Olomouci 
začne STAVOTECH  

Školení pro řidiče

Listopadový veletrh STAVO-
TECH  – Moderní dům, který se 
uskuteční ve dnech 8. až 10. listopa-
du na olomouckém výstavišti Flora, 
je největším podzimním stavebním 
veletrhem na Moravě. Nabízí boha-
tou nabídku stavebních materiálů, 
výrobků, služeb a technologií. Sou-
částí veletrhu je řada doprovodných 
výstav, konferencí, seminářů a pre-
zentací. Více než 100 vystavovatelů 
představí nabídku širokého staveb-
ního oboru i interiérového vybavení 
a nábytku. Součástí veletrhu jsou 
Olomoucké dny architektury a sta-

vebnictví. Jejich program je tradičně 
bohatý. Architektonická procházka 
dává prostor pro prezentace výji-
mečných staveb a k diskusi s autory 
projektů.
Olomoucký kraj zastřešuje expozici 
měst a obcí Olomouckého kraje, kte-
rá je součástí přehlídky investičních 
příležitostí pod názvem RegionIn-
vest. Kromě Olomouckého kraje se 
zde představí města Olomouc, Pře-
rov, Prostějov, Litovel a Šternberk. 
Po dobu veletrhu je výstaviště otevře-
no od 9 do 18 hodin, v sobotu do 17 
hodin.       VOLNÁ VSTUPENKA

Statutární město Přerov ve spo-
lupráci s krajským manažerem 
BESIP pro Olomoucký kraj vy-
zývá všechny řidiče-amatéry, 
aby využili příležitosti ke zdoko-
nalení svých znalostí ze zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Bezplatná be-
seda pro řidiče se uskuteční v pon-
dělí 5. listopadu v 15 hodin v sále 
kina  Hvězda v Přerově.  Besedy se 
zúčastní zástupce Magistrátu měs-
ta Přerova, Policie ČR, Dopravní-
ho inspektorátu a Městské policie 
Přerov.   (MMPR)

V podzimních měsících uspořáda-
lo Středisko volného času ATLAS 
a BIOS spolu s některými přerov-
skými školními družinami soutěžní 
odpoledne v jízdě na koloběžkách. 
Soutěžily děti, které navštěvují 
školní družiny. Před zahájením si 
školáci prošli trasu, rozdělili se do 

družstev a pak už začala soutěžní 
klání. Cílem těchto akcí je připravit 
děti na samostatný bezpečný pohyb 
v dopravním prostředí a vybavit je 
potřebnými znalostmi a návyky, 
které jsou nutným předpokladem 
bezpečného pohybu v dopravním 
provozu.  (AN)

Dopravní hrátky

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte.  Na první pěti-
ci soutěžících, kteří správně od-
povědí na otázku, čekají odměny, 
které zašleme poštou na jejich 
adresu.

Své odpovědi můžete posílat 
na e-mail: prerovske.listy@seznam.
cz

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď – jedná se o reliéf Sonda do pravěku. Socha se nachází v Prostějov-
ské ulici v Předmostí. Sady nožů firmy Zepter, které věnovalo vydavatelství Mladá fron-
ta, získávají: Šárka Mojzíková z Přerova, Renata Patkaňová z Předmostí a Jolana Plšková 
z Vinar.

Soutěžní otázka zní:

Na kterém místě v Přerově se nachází dřevěná plastika 
ptáka, kterou vidíte na snímku?

Co můžete vyhrát: 

Pětice úspěšných soutěžících 
obdrží knihu 100 nejkrásněj-
ších receptů časopisu F.O.O.D. 
z vydavatelství Mladá fronta 
– dárek pro ty, kteří rádi vaří. 
www.kniha.cz 



Nikdy se nevzdává, bojuje až do konce

Pod Pamírem zavlála vlajka Přerova

Na Přerovsku je jednou 
z mála lidí, kteří se věnují 
sportu se záhadnou 
zkratkou ROB. Alena 
Pátková z Kojetína je ve své 
kategorii dokonce letošní 
mistryní republiky.

Pokud se chcete tomuto sportu 
věnovat, musíte rádi běhat, umět 
číst v mapách a rozumět technice. 
To vše v sobě snoubí nepříliš zná-
mý rádiový orientační běh. Před 
lety to bylo soutěžní klání radio- 
amatérů známé jako „hon na lišku“, 
dnes sport se vším všudy – pevný-
mi pravidly a propracovaným sys-
témem soutěží.
V čem spočívá princip tohoto spor-
tu? Základem je s pomocí přijímače 
a mapy pokud možno v ideálním po-
řadí vyhledat pět vysílačů (kontrol) 
a v co nejkratším čase doběhnout do 
cíle. „V mapě má závodník zakres-
lený pouze start a cíl, jinak vše zá-
visí na práci s přijímačem a schop-
nosti přesného zaměření. Sama se 
musím podle mapy rozhodnout pro 
nejlepší postup a snažit se udělat 
co nejméně chyb,“ popisuje zá-
vodnice, které běhání se sluchátky  
a rádiovým přijímačem uprostřed 
přírody doslova učarovalo. Kaž-

dý závodník má navíc na prstě čip  
a na každé kontrole se musí ozna-
čit. Soutěžní pásmo je dvojí:  
3,5 MHz (též označováno jako  
80 m) a 144 MHz (2 m podle vlno-
vé délky signálu). Alena Pátková se 
zaměřila na pásmo 144 MHz. Trať 
bývá dlouhá osm kilometrů s růz-
ným převýšením, ale naběhá se víc, 
tak 10 km. Každý závod má svůj 
120 až 150minutový limit, v němž 
ho musí startující zaběhnout.
Alenu Pátkovou k rádiovému ori-
entačnímu běhu přivedl tatínek, 
radioamatér a nadšený sportovec, 
jenž běhal závody do svých sedm-

desáti let. „Závodně jsem začala 
běhat v 16 letech. Tehdy hon na liš-
ku žádné holky nedělaly. Až pozdě-
ji vznikla kategorie žen,“ vzpomíná 
na své sportovní začátky, kdy patři-
la k nejlepším v republice. Běhala 
do roku 1981, pak přišla pauza.
V roce 2006 se ke sportu, který je 
náročný na kondici, znovu vrátila. 
Na rozdíl od jiných v Česku popu-
lárních sportů si každý závodník – 
veterán platí účast na sportovním 
klání sám. V témže roce, kdy se 
znovu vrátila k běhání s přijíma-
čem, odjela na mistrovství světa do 
Bulharska, kde už startovala v ka-

tegorii 50letých. O dva roky poz-
ději si z Koreje z mistrovství světa 
v roce 2008 přivezla dvě bronzové 
medaile v družstvech. Letos v září 
si v srbském Kopaoniku vybojovala 
v závodu družstev stříbrnou medaili, 
tu už  v kategorii 60letých. „V Srbsku 
byl závod hodně náročný. Běhalo se 
v nadmořské výšce 1750 metrů, byly 
tam polomy, potoky, bažiny. Někdy 
se musíme brodit, hodně záleží na 
příjmu signálu, ale nikdy závod ne-
vzdávám. Bojuju až do konce,“ říká 
sportovkyně tělem i duší. 
Sportovní kondici si v létě udržu-
je na kole, hodně běhá kolem řeky 
Moravy, pěstuje  turistiku v Hostýn- 
ských vrších a hraje volejbal. 
V zimě zase běhá na lyžích a jez-
dí na sjezdovkách. „Nezáleží 
jen na kondičce. Každý závod je 
taky hodně o štěstí, zda zvolím 
ten správný postup ke kontro-
lám, abych si zbytečně nezaběhla.  
A taky je důležité mít v pořád-
ku přijímač,“ dodává sportovky-
ně, původní profesí vychovatelka 
v družině. Kromě přátel a spousty 
zážitků si Alena Pátková pochvalu-
je, že objevila místa, kam by se ni-
kdy nepodívala. „Běhání v přírodě 
mám moc ráda. Díky sportu jsem 
se podívala do mnoha zemí, ale 
 i u nás doma je tak krásně, máme tu 
tolik nádherných míst.“  (ILO)

Na svou první sedmitisícovku se 
vydal na konci srpna do Kyrgyz-
stánu Alexandr Salachov z Pře-
rova. Připojil se k téměř čtyřice-
tičlenné ruské skupině alpinistů, 
společným cílem bylo pokoření 

7134metrového velikána Pik Le-
nina. Alexandrovi Salachovovi se 
spolu s další ruskou alpinistkou 
podařilo vyšplhat do druhého tá-
bora ve výšce 5415 metrů, dostali 
se až do výšky 5850 metrů. „Po-

časí nám ale nepřálo, dostavily se 
zdravotní komplikace a má par-
ťačka na tom nebyla dobře fyzic-
ky ani psychicky. Dvě noci jsme 
museli přenocovat v lavinovém 
místě a už jsme neměli vhodné po-

časí, abychom pokračovali do C3 
ve výšce 6100 metrů,“ popsal po-
kus o zdolání pamírské sedmitisí-
covky Alexandr Salachov. Pokořit 
vrchol Pik Lenina se chce pokusit 
znovu v příštím roce. (ILO)

Alena Pátková z Kojetína patří v Česku v rádiovém orientačním běhu mezi ženami 

ke špičce.              Foto Ingrid Lounová

Dramatické situace při sestupu zachytil okem kamery. Film Pod pamírskou oblohou se bude v kině Hvězda promítat 5. prosince.  Foto: archiv Alexandra Salachova
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 11. Bystřice pod Host. – Slavkov – 
Brusné – Hlinsko, 12 km, M. Garzina, 
odj. 6.41 hod.
1. 11. Střeň – Litovel, 15 km, Z. Vy-
bíralová, odj. 7.04 hod., ved. čeká 
v Olomouci.
3. 11. Ostrava – Třebovice – Děhýlov 
– Háj ve Slezsku, 19 km, J. Sedláková, 
odj. 6.00 hod.
8. 11. Citov – Tovačov – Věrovany, 12 
km, vede  Z. Kolařík, odj. bus 8.10 hod.
8. 11. Záhlinice – okolo rybníků – 
Zámeček – Kroměříž, 12 km, vede   
J. Švec,  odj. 7.46 hod. 
10. 11. Horní Lipová – Smrk – Travná 
hora – Ostružná, 15 km, vede  J. Pě-
ček, odj. 6.37 hod.
10. 11. Uherský Ostroh – Sv. Antoní-
ček – Louka u Ostrohu, 18 km, vede  
J. Špinar, odj. 7.46 hod.
15. 11. Přerov – Želatovice  – Podolí – 
Čechy, 15 km, vede  J. Švec, odj.  8.15 
hod. Sraz u kina Hvězda.
15. 11. Holešov – Pacetluky – Lišná, 
12 km, vede  Z. Kolařík, odj. 7.24 hod.
17. 11. Otaslavice – Alojzov – Plum-
lov, 18 km, vede  Z. Kolařík, odj. 6.37 
hod. Prostějov. 
22. 11. Hustopeče n. B. – Kladeruby – 
Choryně – Lhotka n. B., 15 km, vede  
J. Švec,  odj. 7.56 hod.
24. 11.  Fulnek – Bravinné – Bílov – 
Bílovec, 19 km, vede  J. Sedláková, 
odj. 6.00 hod.
29. 11. Čermná – Zálužné – Podhradí 
– Vítkov, 16 km, vede  Z. Kolařík, odj. 
6.25 hod.
1. 12. Zlín – Mladcová – Pod Rozhled-
nou – Paseky – Zlín    16 km J. Sedlá-
ková, odj. 8.14 hod.

1. 12. Rajnochovice – Rosošné – Te-
sák – U Tří kamenů – Skalný – Rusa-
va, 17 km. Odj. rychlíkem v 7.24 hod., 
vede V. Wnuk.

KLUB PřáTEL vÝTvaRnéHo Umění 

Korvínský dům, Horní náměstí
15.11. v 16.30 hod. – Zásadní díla 
francouzského a českého kubismu, 
beseda s Kristinou Sehnálkovou.

LoUTKové DIvaDLo

LoUTKové DIvaDLo SoKoLa PřE-
Rov – PřERovSKÝ KaŠPáREK 
4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.  
ČERVENÁ KARKULKA, vždy ve 14 
a 16 hod.
2.12.  ŠTĚDRÝ VEČER, vždy ve 14 
a 16 hod.

 měSTSKÝ DŮm, KRaToCHvíLova 1

3. 11. v 18 hod. – Taneční 2012 – pro-
dloužená, kurz P2 
6. 11. v 19.00 hod. – Kdopak by 
se konce bál, nová travesty show  
SCREAMERS  
10. 11. v 19.30 hod. – MISS MODEL 
2012 – X. ročník soutěže krásy a ele-
gance
11. 11. v 13.30 - NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI 
DECHOVCE se Záhorskou kapelou
Pokračování v listopadu: neděle  
25. 11. 2012 – skupina MINI, šatna  
a pokladna od 13.00 hodin
14. 11. v 19.30 hod. – ŽENA VLČÍ 
MÁK, francouzská divadelní hra, 
Hana Maciuchová v monologu starší 
dámy, která prožívá ve věku, kdy se 
většina jejích vrstevnic už dávno smí-
řila se šedí a osamělostí zbytku života, 
nečekané citové vzplanutí. 
18. 11. od 7 do 21 hod. – Přerovský 
ZUBR 2012 – taneční soutěž (pořada-
tel Taneční sdružení Přerov)
19. 11. v 19.30 hod. – Irena BUDWEI-
SEROVÁ – předvánoční koncert se 
skupinou Fade in. Oblíbená zpěvačka 
zazpívá spirituály a gospely, vánoční 
písničky z Francie, Španělska, Anglie 
i českého původu.
20. 11. v 8.30 a 10 hod. – Když jde 
kůzle otevřít, pohádka pro děti z Hravé-
ho divadla Brno, pro děti od 3 do 9 let. 
21. 11. v 19.30 hod. – Show Haliny 
Pawlowské – Banánová velryba. One 
woman show, pokračování oblíbeného 
televizního celovečerního pořadu. 
26. 11. v 19.30 hod. – NA MĚLČINĚ 
– nizozemská divadelní komedie (na-
bídka Divadla Kalich Praha). Hrají: 
Iva Janžurová, Sabina Remundová, 
Bára Munzarová a Miroslav Vladyka 
28. 11. v 16 hod. – Školní akademie ZŠ 
Za mlýnem ke 30. výročí založení školy
3. 12. v 19.30 hod. – Vánoční koncert 
orchestru Václava HYBŠE, host Pavla 
Břínková.

 SvČ aTLaS a BIoS

Po celý měsíc probíhá výtvarná soutěž 
„Zvířátka v listopadu“.
3. a 24. 11. – Sobotní keramické hrát-
ky, od 8 do11 hod. 
6.–7. 11. – Slavíci z Přerova – pěvecká 
soutěž pro žáky ZŠ a víceletých gym-
názií.
30. 11. – Adventní naladění od 16.30 v 
budově BIOS, Bezručova 12, nutno se 
nahlásit předem, 20 Kč na jeden vyro-
bený věnec.

  oDBoR vySoKoHoRSKé TURISTIKy KČT 

TJ Spartak Přerov
www.vhtprerov.cz 
10. 11. – Horolezecké setkání v Bez-
uchově.  Dřevohostice – Hradčany – 
Šišma – Bezuchov, 13 hod. cíl běhu 
na Helfštýn, 16–20 hod. přednášky z 
expedic do hor, Bezuchov, Juráš Bal-
cárek, Karel Ludvík, bus v 10.45 hod. 
do Dřevohostic.

vHT 
17. 11.  – 1. memoriál Jana Zajíce, Vít-
kov, L, sraz v 9 hod. na hřbitově ve 
Vítkově, vlak v 6.25 hod.,  pěší. 
17. 11. – 41. roč. Za posledním puchý-
řem, Plzeň, trasy dle propozic, 10–50 
km, L, KČT Plzeň, pěší. 

1.–23. 12. Přerovský traverz. Poslední 
traverz přátel VHT s promítáním z hor 
a s taneční zábavou, 12 km, L, Ota-
kar Bujnoch, sokolovna v 9.30 hod.,  
pěší. 

  PoHoTovoST LéKáREn

4. 11. ZLATÝ ZUBR Trávník 29, 
 581 209 920 
11. 11. l. LÉKÁRNA U PIVOVARU  
Komenského 42, 588 881 388 
17. 11. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ Hu-
sova  2, 581 205 539 
18. 11. LÉKÁRNA ALFA nám. Pře-
rov. povst. 581 204 419 
25. 11. LÉKÁRNA U ŠTĚSTĚNY 
Čechova 25, 581 209 238 
2. 12. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO 
Komenského 40, 581 215 092 

Otevírací doba: 
Út–Pá 8–17 hod. 
So–Ne 9–12 a 13–17 hod. 
Stálé expozice: Rekonstrukce his-
torických školních tříd, Jan Amos 
Komenský, Archeologie Přerovska, 
Entomologie, Mineralogie, Národopis 
Hané a Záhoří, Tajemství tónu zvonu, 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže, His-
torie odboje na Přerovsku 1914–1989 
 
výstavy:
do 4. 11. Helfštýn – unikátní model 
hradu z počátku třicetileté války. His-
torický sál. 
2. 11.–28. 2. 2013 – František Toth – 
fotografie. Velký výstavní sál. Verni-
sáž výstavy proběhne 1. 11. v 17 hod. 
v prostorách přerovského zámku.
30. 11.–6. 1. 2013 – Do betléma spěchej-
me! Tradiční výstava betlémů, která ten-
tokrát představí nejen betlémy ze sbírek 
muzea Komenského. Historický sál.

akce:
6. 11. v 17 hod. – Stavební aktivity 
Pernštejnů v historickém jádru Přero-
va z pohledu archeologických výzku-
mů – Muzejní úterek v rámci cyklu 
Pernštejnský rok. Přednášejí archeo-
logové Jan Mikulík a Zdeněk Schenk, 
Korvínský dům, Horní nám. 31.
17. 11. Státní svátek – vstup do stá-
lých expozic s průvodcem zdarma 
v 9.30,11.00,13.30 a 15.00.
17. 11. v 13.30 – 15 hod. – Jan Amos 
Komenský… a tak trochu přerovský… 
Slavnostní (netradiční) setkání veřej-
nosti s regionální historií. Živý obraz ze 
života Komenského na motivy povídky 
Jarmily Wertheimrové „Mandalena Vi-
zovská, první žena Jana Amose Komen-
ského“. Projekce filmového snímku Jan 
Amos Komenský… a tak trochu pře-
rovský… Odborný komentář historika 
k přerovským pobytům Komenského  
a odborná prezentace archeologů k pře-
rovské bratrské škole, kde Jan Amos 
studoval a poprvé působil jako učitel, 
včetně ukázek z nálezové situace jižní-
ho předpolí Tyršova mostu. Slavnostní 
síň přerovského zámku.
27. 11. v 17 hod. – Pernštejnové v dě-
jinách Přerova. Muzejní úterek v rámci 
cyklu Pernštejnský rok. Přednáší PhDr. 
Jiří Lapáček,  Korvínský dům, Horní 
nám. 31.

 mUZEUm  KomEnSKéHo

Přerovský zámek

 oRnIToLogICKá ExKURZE

Ornitologové  zvou v sobotu 10. 11. 
na exkurzi za našimi opeřenci na to-
vačovské rybníky. Odjezd linkového 
autobusu je v 10 hod. z autobusové-
ho nádraží Přerov (stanoviště č. 16), 
sraz u sádek v Tovačově v 10.50 
hod. Předpokládá se, že zájemci se 
mohou k exkurzi připojit i kdyko-
li později přímo na hrázi rybníka. 
Mimo obvyklé druhy by měly být 
k vidění také severské druhy ptáků 
na tahu do zimovišť. Za špatného 
počasí se exkurze nekoná. Předpo-
kládá se i návštěva štěrkopískovny 
v Anníně (Donbas). Exkurzi povede 
Adolf Goebel, 
tel. 776 064 743.  

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

TJ SPaRTaK
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
3. 11. Hostýn – Grapy – Rusava – 
Žopy – Holešov, 16 km. Odj. rychlí-
kem 7.24 hod., vede V. Wnuk.
7. 11. Rohatec – Soboňky – Žilkův dub 
– Bzenec , 12 km. Odj. vlakem v 7.46 
hod., vede L. Poláková.
10. 11. Hradčovice – Lhotka – Hrad-
čovice – Veletiny – Vlčnov – Havřice 
– Uherský Brod, 18 nebo 14 km. Odj. 
rychlíkem v 7.24 hod., vede V. Wnuk.
14. 11. Nový Jičín – Skalky – Oční 
studánka – Starý Jičín – Bernartice  
n. O., 15 km. Odj. rychlíkem 8.25 
hod., vede C. Punčochářová.
17. 11. Vítkov – Klokočov – Hadin-
ka – Spálovský mlýn – Heřmánky, 17 
km. Odj. rychlíkem v 6.25 hod., vede  
C. Punčochářová.
21. 11. Hlinsko p. H. – Prusinovice – 
Líšná – Domaželice, 12 km. Odjezd 
rychlíkem v 7.24 hod., vede V. Poli-
dorová.
24. 11. Nový Jičín – Svinec – Hod-
slavice – prameny Zrzávky – Hosta-
šovice ČD, 14 km. Odjezd rychlíkem 
v 6.25 hod., vede C. Punčochářová.
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Setkávání Seniorů SPoLU 

Centrum Sonus, 
Palackého 17a/2833, Přerov 
5. 11. – Beseda s psychologem –  
PhDr. Jana Gebauerová, v 10.15 hod.
12. 11. – Vyplázněte jazyk – Olga Žup-
ková, v 10.15 hod. 
19. 11. –  Andalusie – Ing. Helena  
Patočková, v 10.15 hod. 
26. 11. – Rukodělná činnost: ubrous-
ková technika na plátěné tašky, 
v 10.15 hod.
15. 11. – Vycházka s trekingovými ho-
lemi. Sraz v 10.20 u centra SONUS. 
Vycházka se koná jen za příznivého 
počasí. Trekingové hole lze zapůjčit 
na místě. Předpokládaný návrat kolem 
12.30. 
 
Zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hodin. 

internet pro seniory 
Vždy v pondělí od 9 do 13 hodin (od 
10 do 12 hod. je k dispozici lektor). 

kavárna pro seniory
14. 11. v 16 hod. –  Japonsko – před-
náška Ladislava Župky.

Chór UraLSkýCh koZáků 

Tradiční chór, který na hudební 
scéně působí už déle než 80 let, se  
v mladistvé formaci představí v rám- 
ci svého evropského turné i v Pře-
rově. Hudba a tradice ruské pra-
voslavné církve ožijí v pondělí  
19. listopadu v Klubu Teplo na Hor-
ním náměstí. Představení začíná ve 
20 hodin. Předprodej vstupenek za 
220 Kč v Infocentru v Kratochvílově 
ulici v Přerově, na místě za 280 Kč. 
Pro děti do 14 let je vstup volný.

MC SLUníčko  

8. 11. – Halloween v 16–17 hod.
22. 11. – Trpaslíkova lucernička v Mi-
chalově v 16.30–17.30 hod.
29. 11. – Mikuláš v Pivovaře v 16–18 

hod. Kontakt: 776 758 543, slunicko.
mc@seznam.cz

a přístup k životu – dá se naučit? – 
přednáška psycholožky Petry Kola-
říkové. Hledání odpovědi, odkud se 
dá čerpat pozitivní přístup k životu 
a jak jej udržet. Městská knihovna,  
1. patro (vchod od Žerotínova nám.). 
Počet účastníků besedy je omezen. 
Na besedu se můžete přihlásit ve stu-
dovně MK, na telefonním čísle 581 
219 094 nebo e-mailové adrese stu-
dovna@knihovnaprerov.cz
7. 11. v 17 hod. – Beseda s novinářem, 
fotografem a cestovatelem Tomášem 
Kubešem na téma Vúdu Afrika.  Str-
hující vyprávění o dobrodružné ces-
tě.  Návštěvníci besedy poznají tajná 
společenství, čaroděje i starověké 
rituály, které jsou svědectvím o čás-
ti afrického kontinentu, kde mnoho 
věcí funguje stejně jako před staletí-
mi. Během diashow navštíví malebné 
vesničky, usměvavé obyvatele, fasci-
nující přírodu, národní parky i mo-
derní města. Beseda se koná v sále 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2. Vstupné 20 Kč, pro čte-
náře knihovny zdarma.  

MěStSká knihovna v Přerově 

1. 11. v 17 hod. Pozitivní myšlení  

DUha kLUb roDinka 

5. 11. – Lucerničkový pochod, sraz 
v 16.30 hodin v klubovně Rodinky  
v Želatovské 12.
6. 11. – Ukázka jógy pro rodiče s dět-
mi – od 16 do 17 hod. – pro děti od 
2,5 do 4 let, od 17 do 18 hod. – pro 
děti od 4 do 8 let. Výtvarné hrátky: 
od 16 do 17 hod. pro děti od 4 do  
8 let, od 17 do 18 hod. – pro děti od 
2,5 do 4 let.
12. 11. – Workshop pro veřejnost  
o pedagogice Marie Montessori v 16 
hod. v klubovně Rodinky v Želatov-
ské 12, nutná rezervace místa vzhle-
dem k malé kapacitě.
Dále nabízíme každodenní výchovně- 
-vzdělávací program od 8 do 15 hod. 
pro děti od 2 let.
Další pravidelné dopolední a odpo-
lední programy naleznete na www.
rodinka.cz

Setkání Seniorů PSP v bečvě 

Ve čtvrtek 15. listopadu se uskuteční 
setkání seniorů PSP v kavárně Bečva 
v Přerově. K poslechu i k tanci hraje 
oblíbená skupina Casablanca. Zváni 
jsou i nečlenové odborové organizace 
i bývalí zaměstnanci PSP, kteří se mo-
hou pobavit a zavzpomínat. Akce je 
naplánovaná od 15 do 19 hodin. 

kLUb tePLo 

Doba JeDová – o všem, co otravuje 
náš život a jak z toho ven, přednáší  
L. Votoček , vždy v 18 hod.
Po 12. 11. – Nenechte sebou manipulovat
Út 13. 11. – Na rovinu o závislostech
St 14. 11. – Vliv hudby a filmu
Čt 15. 11. – Můžeme věřit astrologii… 
a ezoterice
Pá 16. 11. – Destrukce dětí a mládeže 
ve velkém stylu
So 17. 11. – Hledání počátku a cíle

ZnáŠ ho? Cyklus biblických předná-
šek P. Šimka, vždy v 18 hod.
Po 26. 11. Kdo je jako Bůh?
Út 27. 11. Bůh je láska, to není klišé
St 28. 11. Nikdo nezachrání jako On
Čt 29. 11. Bůh nevyměňuje

Pá 30. 11. Pět věcí, které Bůh neví

1. 12. – koncert ĽUDo vLaDára, 
v 16 hod. Zazní písně z vlastní i pře-
vzaté tvorby, uslyšíte osobní zkuše-
nosti a zážitky.

dětský 50m bazén, pára částečný ostatní
společná 

sauna
sauna

bazén
whirlpool a 

masážní vana
pronájem aktivity z bazénu samostatný vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30 6.15–7.30 imobilní 

zavřeno v párech  15–21
9–13 9–13 11–13

Úterý

6.15–7.30 6.15–7.30 * kondiční plavání

18–21 ženy 14–21
16– 20

* 13–15 * * 13–15 * + pára (bez atrakcí !)*

16 - 21 16–19

Středa 15–20

6.15–7.30 6.15–7.30

aquaaerobik 19–20 15–21 muži 13–21
15–21

15–16

18–19

Čtvrtek 18–20

6.15–7.30 6.15–7.30 imobilní 

18–21 ženy 15–219–12 9–12
13–15

18.00–21.00 18.00–19.00

Pátek 14–20
6.15–7.30 6.15–7.30

imobilní 14–16 15–21 muži 15–21
14–21 14–20.30

Sobota 10–20 10–20 10–20 společná 10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

10–18 společná 10–18
aquaaerobik 16–17

VÝJIMKY (provozní doba v uvedené dny):

Sobota
10–20 10–20

10–11
10–20 společná 10–203. a 24. 

11.
16–20

Neděle
10–18 10–18

10–11 imobilní 10–12
10–18 společná 10–184. a 25. 

11.
13–15.30 aquaaerobik 16–17
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16 kino/galerie

Obrazy opavského rodáka malíře 
Ondřeje Kočára si mohou návštěv-
níci galerie prohlédnout od 8. lis-
topadu do 8. prosince. Kočár se 
během studia na univerzitě zabýval 
malbou, grafikou a jinými výtvar-
nými technikami. V současnosti se 
nejvíce věnuje olejomalbě. Zobra-
zuje snová města a zátiší, rád ma-
luje i portréty. Snaží se najít cestu 

k světu mystickému – ke všeočisťu-
jícímu světlu.

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Kamenosochařka a hlavně ex-
travagantní plzeňská malířka 
Adéla Taş, známá cestovatelka 
a moderátorka televizního po-
řadu Ženy na cestách, vystaví 
svůj soubor s příznačným ná-
zvem Cesty osudu.  Expozice 

je součástí její letošní celo-
roční tour po České republice, 
k vidění budou velkoformáto-
vé akryly na plátně. Vernisáž je 
v neděli 4. listopadu v 17 ho-
din, výstava potrvá do 25. lis-
topadu.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

V Minigalerii ŽEROTÍN Z.H. vysta-
vuje přerovský výtvarník Jan Mič-
kal.
Studoval u významných přerovských 
a olomouckých malířů, například 
u Stanislava Krátkého a Vladimíra 
Ženožičky. Maluje přírodu, portré-
ty a vše, co pamatuje staré časy, je 
ovlivněn romantismem. Nevyhýbá 
se žádnému žánru, používá techniku 
olej, akvarel nebo suchou křídu. 

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z. H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Smaltované náušnice, náhrdelníky 
a prsteny pocházejí z dílny Veroniky 
Matiovské z Náměště na Hané. Vý-
tvarnice pokračuje v tradici smaltu, 
kdy se za vysoké teploty – zapeče-
ním v peci – vytváří na kovu lesklý 
ochranný povlak. Ještě předtím všech-
ny šperky autorka dekoruje kytičkami, 
kočkami nebo abstraktními motivy. 

Hedvábné batikované šátky zdobené 
malbou a kresbou jsou zase z dílny 
Evy Jurčíkové.  

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

V listopadu jsou v galerii k vidění gra-
fiky Oty  Janečka, ale i dalších našich 
předních výtvarníků – J. Anderleho,  
O. Kulhánka, V. Suchánka, M. Rich-
terové.
Ota Janeček byl český malíř, gra-
fik, ilustrátor a sochař. Dříve narození 
si vzpomenou na Janečkovy ilustrace z 
čítanky. Jeho grafiky prosluly jednodu-
chou kresebnou linkou a častým zob-
razením námětu ptáčků. Oleje naopak 
často zobrazoval v kubistickém stylu. 

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

1.–3. 11. v 17.00 – Hotel  
Transylvánie (3D)                                                                              
1.–6. 11. ve 20.00 – Skyfall 
4. 11. v 17.30 – Skyfall
5.–7. 11. v 17.00 – Hotel  
Transylvánie (2D)                                                            
4. 11. v 15.30 – Hotel Transylvánie 
(3D) – BIJÁSEK                                                                          
7. 11. ve 20.00 – George Harrison: 
Living in the Material World – Klub          
8.–10. 11. v 17.00 – Zvonilka:  
Tajemství křídel (3D)      
8.–9. 11. ve 20.00 – Sinister
10.–11. 11. ve 20.00 – Dva nula
11. 11. v 17.30 – Dva nula
12.–13. 11. v 17.00 – Zvonilka: Ta-
jemství křídel (2D)
12.–13. 11. ve 20.00 – 7 dní hříchů 
11. 11. v 15.30 – Zvonilka: Tajemství 
křídel (3D) – BIJÁSEK                  
14. 11. v 17.00 – Filmový festival 
zimních sportů – Expediční kamera
15.–18. 11. v 17.30 – Twilight sága: 
Rozbřesk – 2. část
15.–18. 11. ve 20.00 – Twilight sága: 
Rozbřesk – 2. část
19.–21. 11. v 17.00 – Rebelka (2D)                                                                                                                                             

19.- 20. 11. ve 20.00 - Looper                                                                                                                                           
18. 11. v 15.30 – Rebelka (3D) –  
BIJÁSEK                                                            
21. 11. ve 20.00 – Svatba mezi citro-
ny – LADY CLUB
22.–27. 11. v 18.30 – Atlas mraků 
(164 minut)       
23. 11. ve 22.00 – Kletba z temnot – 
NOČNÍ PROMÍTÁNÍ 
25. 11. v 16.00 – Hotel Transylvánie 
(3D) – BIJÁSEK                                                            
28. 11. v 17.30 – Okresní přebor – 
BIOsenior
28. 11. ve 20.00 – Okresní přebor – 
BIOsenior
29. 11.–1. 12. v 17.00 – Legendární 
parta (3D)          
29. 11.–4. 12 v 19.00 – Atlas mraků   
(164 minut)         
3.–4. 12. v 17.00 – Legendární parta 
(2D)
2. 12. v 16.00 – Legendární parta 
(3D) – BIJÁSEK                                                            
5. 12. v 17.30 – Kino nehraje –  
soukromá akce                      
5. 12. ve 20.00 – POD PAMIRSKOU 
OBLOHOU – CESTOPIS              

KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, www.KiNOHVEZdA.CZ

Inzerce
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