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Zima se zle podepsala i na stavu komunikací ve městě
Zejména po letošní
stále nekončící zimě
jsou silnice ve velmi
špatném stavu. Je
třeba si uvědomit,
že ne všechny jsou
ve vlastnictví města.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 5. dubna 2006
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

V˘zva
Máte pfiíleÏitost navrhnout obãa-

ny, kter˘m mûstská rada udûlí Cenu
mûsta Pfierova Medaili J. A. Komen-
ského. Tu dostávají v˘znamné osob-
nosti Pfierova, jeÏ pfiispûly k popula-
rizaci a propagaci mûsta v oblasti
vûdy, kultury, sportu i dal‰ích. Osob-
nostem, které schválí Rada mûsta
Pfierova, bude ocenûní pfiedáno v fiíj-
nu leto‰ního roku u pfiíleÏitosti 88.
v˘roãí vzniku samostatného âesko-
slovenska.

Návrhy zasílejte do 31. srpna na ad-
resu Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kanceláfi
starosty, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.

Rozhovor se Zdeňkem Jouklem,
držitelem Ceny města Přerova

strana 11

„JiÏ nûkolik let pouÏíváme tento
název, kter˘m vítáme na námûstí

T. G. Masaryka svátky jara. To se uÏ
neobejde bez tradiãního jarmarku

a kulturních pofiadÛ na venkovní scé-
nû. Jejich návrh byl zafiazen do rám-
cového programu oslav – 750 let
mûsta Pfierova“, uvedl námûstek fie-
ditele SluÏeb mûsta Pfierova Rudolf
Neuls, kter˘ patfií mezi hlavní orga-
nizátory tohoto uÏ tradiãního vítání
jara v na‰em mûstû.

„Velikonoãní jarmark zaãne jiÏ ve
stfiedu 12. dubna a první vystoupení
je pfiipraveno na ãtvrtek 13. dubna.
Odpoledne v 15.30 hodin vystoupí
pûvecké sbory a taneãní ‰kola Domu
dûtí a mládeÏe Atlas. Na pátek jsou
pozvané dûti ze Základní ‰koly a Ma-
tefiské ‰koly Matefiídou‰ka z Pfied-
mostí, dále dûtsk˘ soubor Prosének
a folková kapela Codex. V sobotu opût
od 15.30 hodin si mÛÏete poslech-
nout folklorní soubory Haná a Beã-
vánek, pfiedstaví se Armáda spásy.
Pfiítomn˘m zahraje dechov˘ orchestr
Haná ze Základní umûlecké ‰koly
Bedfiicha Kozánka a nebudou chybût
ani maÏoretky. Odpolední program je
v reÏii Agentury Hit. Poslední vy-
stoupení je pfiipraveno na nedûli, kdy
od 10.30 hodin zahraje populární ka-
pela Moravská veselka“, ve struãnos-
ti informoval Rudolf Neuls. Šaf

Podrobné informace k programu 
najdete na straně 2

Snad nejmilejší svátky roku klepou na dveře, ať se to urputně se dr-
žící zimě líbí, nebo ne. Velikonoce letos očekáváme se znásobenou
nedočkavostí a skok do tepla a jasu jarního sluce bude v roce 2006
asi mnohem výraznější, než pár let předcházejících.
Město už tradičně vítá příchod jara koncerty známých kapel a vy-
stoupením dětí pod výmluvným názvem Hody, hody, doprovody…

Již tradičně slaví děti v DDM Atlas jarní svátky Velikonočním salonem, který se
letos koná ve dnech 3. až 7. dubna. Informace na str. 2 foto archiv DDM Atlas

Uvnitfi ListÛ na ‰esté
stránce získáte pfiehled
o vlastnictví silnic pro-
stfiednictvím pfiiloÏené
barevné mapky. Dále si
mÛÏete pfieãíst odpovûì
kompetentních pracovní-
kÛ na otázku, jak se bude
postupovat pfii jejich
opravách.
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Již tradičně slaví DDM Atlas
jaro Velikonočním salonem

Obdiv vyvolávají kraslice v rozmanitých podobách foto archiv DDM Atlas

Leto‰ní salon se koná ve dnech 3.
aÏ 7. dubna. Akce se setkává s velk˘m
zájmem ze strany ‰kol i vefiejnosti. 

„Vysokou úroveÀ salonÛ nám
dlouhá léta pomáhají organizaãnû
zaji‰Èovat studentky SPg· v Pfierovû.
Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos budou
pro dûti pfiipraveny v prostorách
DDM Atlas ,,dílniãky”, kde budou mít
dûti moÏnost nazdobit si vlastnoruã-
nû perníãek nebo vajíãko ãi vyrobit

velikonoãní pfiání. Pro dospûlé náv-
‰tûvníky bude pfiichystaná v˘stava
vztahující se k tûmto velikonoãním
svátkÛm a v odpoledních hodinách
mohou náv‰tûvníci zhlédnout také
ukázky tradiãních fiemesel,“ infor-
movala fieditelka Alena Dûrdová. 

Velikonoãní salon mÛÏete nav‰tí-
vit dennû 3. aÏ 7. dubna od 8.30 do
11.30 a od 13 do 17 hodin, v pátek
jen dopoledne. Šaf

JiÏ sedm˘m rokem pofiádají maji-
telé prodejny JirkÛ na rohu Jirásko-
vy a Kratochvílovy ulice velikonoãní
setkání s dûtmi. Uskuteãní se stejnû

jako v minul˘ch letech pfied prodej-
nou. V pátek 14. dubna od 14 hodin
budou mít pfiítomní pfiíleÏitost pro-
jet se v koãáfie taÏeném párem koní.

Základní my‰lenkou aktivity JOB-
ROTATION (job-rotation = rotace
práce) je, Ïe pokud se kmenov˘ za-
mûstnanec spoleãnosti úãastní dal‰í-
ho profesního vzdûlávání mimo síd-
lo firmy, pfiíp. je z nûjakého dÛvodu
del‰í dobu nepfiítomen (dovolená, ne-
moc) mÛÏe b˘t nahrazen po dohodû
se zamûstnavatelem uchazeãem
o práci, kter˘ je k v˘konu dané práce
zamûstnavatelem vy‰kolen. 

Cílem aktivity JOBROTATION je
umoÏnit zamûstnavatelÛm získat ãa-
sov˘ prostor pro zv˘‰ení kvalifikace
sv˘ch kmenov˘ch pracovníkÛ absol-
vováním profesního vzdûlávání, pfií-

padnû pfiechodnû nahradit dlouho-
dobû nemocného zamûstnance ãi za-
mûstnance na dovolené.

Tento projekt nabízí praxi-JOBRO-
TATION pro 10 uchazeãÛ o práci
z okresu Pfierov v rÛzn˘ch oborech
podnikání. Praxe-JOBROTATION se
uskuteãÀuje po dobu 10 pracovních
dnÛ (není nutné vcelku). 

Nezamûstnaní jsou po celou dobu
své praxe z finanãních prostfiedkÛ
projektu poji‰tûni za odpovûdnost za
‰kodu a pfiípadnû i proti úrazu – to
záleÏí na konkrétním zamûstnavate-
li a jeho poÏadavcích. Praxe není pla-
cená, pouze je uzavfiena smlouva
o praxi.

V souãasné dobû se uskuteãnila
praxe pro 2 nezamûstnané a stále tr-
vá moÏnost se do projektu zapojit,
a to jak ze strany nezamûstnan˘ch,
tak zamûsnavatelÛ. 

Kontaktní osoba: Hana Caletková,
Centrum pro komunitní práci, 
hana.caletkova@cpkp.cz, 
tel. 777 793 734.

Neumíte pracovat s počítačem?
Máte příležitost to změňit!

KaÏd˘, kdo má zájem osvojit si zá-
klady práce poãítaãem, se mÛÏe pfii-
hlásit do kurzÛ, které pofiádá Minis-
terstvo informatiky âR. Kurzy spa-
dají do projektu Národního progra-
mu poãítaãové gramotnosti.

Ten zahrnuje ãtyfii dvouhodinové
navzájem na sebe navazující poãíta-
ãové kurzy. Cena jednoho kurzu je
stanovena pouze na symbolick˘ch
100 Kã, zbylá ãástka za kurz je hra-
zena z dotace ministerstva. V˘uka je
pfiizpÛsobena úpln˘m zaãáteãníkÛm,
jejichÏ zku‰enosti s poãítaãem jsou
minimální nebo Ïádné. Díky zku‰e-
n˘m lektorÛm tak mají moÏnost

osvojit si základní poãítaãové pojmy,
nauãit se pracovat s textov˘m edito-
rem, objevit v˘hody vyhledávání in-
formací na internetu a odeslat svÛj
první e-mail. 

Absolvování v‰ech nebo jen nûkte-
r˘ch kurzÛ záleÏí na individuálních
znalostech a rozhodnutí kaÏdého
z úãastníkÛ.

Pro úãastníky jsou pfiipraveny i v˘-
ukové materiály, jako jsou napfiíklad
kníÏky a CD.

Registrovat se mÛÏe na bezplatné
lince 800 800 028, kde souãasnû
získáte dal‰í informace o kurzech.
http://nppg.computerhelp.cz

Vyz˘váme v‰echny fiidiãe, aby vyu-
Ïili pfiíleÏitosti k seznámení se zmû-
nami zákona ã. 411/2005 Sb., Zákon
o provozu na pozemních komunika-
cích, platn˘mi od 1. ãervence leto‰-
ního roku a zdokonalili se ve znalos-
tech potfiebn˘ch k bezpeãnému
fiízení motorového vozidla. 

Bezplatné ‰kolení zajistila komi-
se BESIP mûsta Pfierova a uskuteã-
ní se ve ãtvrtek 13. dubna v 15 ho-
din ve velké zasedací místnosti
Úfiadu pro zastupování státu ve vû-
cech majetkov˘ch (b˘val˘ Okresní
úfiad Pfierov), Smetanova ã. 7, Pfie-
rov, ve dvorním traktu I. patro.

INTERNETOVÝ PROJEKT 
– PŘEROVSKÉ FIRMY

•  potřebujete základní informace o přerovských firmách?
•  hledáte určitou službu v našem městě?

Nov˘ internetov˘ projekt vám tyto otázky pomÛÏe vyfie‰it!
BliÏ‰í informace najdete na: www.firmy-prerov.cz

V rámci projektu Partnerství –
podpora zaměstnanosti ve
strukturálně postiženém okrese
probíhá v okrese Přerov aktivita
JOBROTATION. Projekt realizuje
Centrum pro komunitní práci
střední Morava spolu s leaderem
projektu – Hospodářskou komo-
rou okresu Přerov a partnerem
Úřadem práce v Přerově.

Pozvánka  ...

Výzva řidičům 
– amatérům

Nový projekt nabízí praxi
nezaměstnaným

❖ 12.–17. dubna na náměstí T. G. Masaryka v Přerově
velikonoční jarmark

❖ 13.–16. dubna na náměstí T. G. Masaryka v Přerově – venkovní scéna
❖ čtvrtek 13. dubna od 15.30 hodin 

DDM ATLAS – pěvecké sbory, taneční škola 
❖ pátek 14. dubna od 15.30 hodin 

PROSÉNEK – dětský folklorní soubor 
ZŠ a MŠ Mateřídouška – velikonoční pásmo
Codex – folková kapela

❖ sobota 15. dubna od 15.30 hodin 
HANÁ a BEČVÁNEK – společné vystoupení 
folklorních souborů 
Mažoretky ZUŠ B. Kozánka
Dechový orchestr HANÁ  ZUŠ B. Kozánka 
Agentura HIT – taneční škola

❖ neděle 16. dubna od 10.30 hodin 
MORAVSKÁ VESELKA – velikonoční koncert 
populární kapely

Změna programu vyhrazena
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„Zaãátkem leto‰ního roku jsme
získali oprávnûní provádût orientaã-
ní vy‰etfiení, zda lidé nejsou za urãi-
t˘ch podmínek ovlivnûni alkoholem
nebo jinou návykovou látkou. Dle
Zákona 379/2005 Sb. o opatfieních
k ochranû pfied ‰kodami zpÛsoben˘-

mi tabákov˘mi v˘robky, alkoholem
a jin˘mi návykov˘mi látkami se jed-
ná o osoby, které vykonávají ãinnost,
pfii níÏ mohou ohrozit Ïivot nebo
zdraví svoje nebo dal‰ích osob nebo
po‰kodit cizí majetek. V praxi se vy-
‰etfiení bude t˘kat hlavnû fiidiãÛ vo-
zidel nebo evidentnû opil˘ch osob,
ale také napfiíklad pracovníkÛ údrÏ-
by kácejících stromy, dûlníkÛ pracu-
jících se strunov˘mi sekaãkami i ji-
n˘mi náfiadími ãi stroji“, informoval
Ing. Ladislav Petrovsk˘, zástupce fie-
ditele Mûstské policie v Pfierovû.

„Oprávnûní provádût orientaãní
vy‰etfiení nejvíce uplatÀujeme v pfií-
padû, Ïe stráÏníci mají u kontrolova-

ného fiidiãe podezfiení na poÏití alko-
holick˘ch nápojÛ. V souãasné dobû
jiÏ nejsou odkázáni na Policii âR,
které dfiíve pfiípad pfiedávali, ale sami
provedou ve‰keré úkony ke zji‰tûní
obsahu alkoholu vãetnû zpracování
ve‰keré dokumentace. V pfiípadû, Ïe
fiidiã odmítne se podrobit dechové
zkou‰ce, hledí se na nûj, jako by byl
pod vlivem alkoholu“, vysvûtlil Ladi-
slav Petrovsk˘. 

„Druhou skupinou lidí, u nichÏ
stráÏníci budou pfiedev‰ím provádût
dechovou zkou‰ku, tvofií bezvládnû
leÏící osoby. Ti ãasto „odpoãívají“ nû-
kde na vefiejném prostranství a stráÏ-

níci jsou jedni z prvních, ktefií je
kontaktují. Pomocí pfiístroje fungu-
jícího i na pasivním odbûru vzduchu,
tedy v pfiípadû, Ïe leÏící nespolupra-
cuje, zjistí, nebo vylouãí pfiítomnost
alkoholu. Lze usuzovat v pfiípadû
bezvládné osoby kontaktované na ve-
fiejném prostranství, pokud se vylou-
ãí ovlivnûní alkoholem, Ïe mÛÏe mít
v˘razné zdravotní potíÏe, jeÏ mohou
reálnû i ohrozit její Ïivot. Pokud se
zjistí pfiítomnost alkoholu a lékafi po-
tvrdí pfievoz osoby na záchytnou sta-
nici, tak pfievoz vyfiizují papírovû
stráÏníci, ale fyzicky ji pfieváÏí kole-
gové z Policie âR“, dodal Ladislav
Petrovsk˘. Šaf

Pokud řidič odmítne se podrobit dechové zkoušce, hledí se na něj, jakoby
byl pod vlivem alkoholu. foto Jiří Večerka

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
2.4. Lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238
9.4. Lékárna MD Boh. Nûmce 371 581 207 987

16.4. Lékárna Sano BudovatelÛ 6 581 277 956
17.4. Lékárna Sano BudovatelÛ 6 581 277 956
23.4. Lékárna ALFA nám.Pfierov.povstání 581 204 419
30.4. Lékárna U Kostela Kratochvílova 13 581 738 439
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lékárna
U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

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

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 byd-
li‰tû v Pfierovû, ale jejich dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe dûtí naro-
zen˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi
‰edesát let spoleãného Ïivota. Svatby zajistíme i pro manÏele, ktefií ne-
byli oddáni v Pfierovû.

BliÏ‰í informace: 
Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobnû – MûÚ Pfierov, 
námûstí T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí

Od počátku letošního roku mají
strážníci možnost využívat pří-
stroj Alcotest 7410 Plus Com,
který je kalibrován a jehož vý-
sledky měření slouží v případě
správního nebo soudního řízení
jako důkazní prostředek. Stejné
přístroje používají i policisté ČR.

Komise pro ob-
ãanské záleÏitosti
i v leto‰ním roce
pfiipravuje setkání
pûtasedmdesátile-
t˘ch obãanÛ s pfied-
staviteli mûsta Pfie-
rova. Poprvé se se-
jdou jubilanti, ktefií
se narodili v lednu
aÏ dubnu, a to dne
19. dubna. Setkání
oslavencÛ naroze-
n˘ch v kvûtnu aÏ
srpnu se uskuteãní
17. kvûtna a napo-
sledy v tomto roce
se pûtasedmdesát-
níci narození v záfií
aÏ prosinci setkají
31. kvûtna. Slav-
nostní posezení se
uskuteãní v Mûst-
ském domû, v‰ichni
obdrÏí písemnou
pozvánku.

Pětasedmdesátníci si odnášejí jako pozornost dárkový
balíček foto Jan Čep

Setkání pětasedmdesátníků

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

1/4 strany (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã

1/2 strany (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã

celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch
domácností zdarma. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz – Miloslav Fla‰ar. Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

3–5 x 3 %
6–8 x 5 %
9–11 x 7 %
12 a více 10 %Informace o vaší firmě si přečtou

čtenáři ve 20 517 domácnostech,
a to nejen samotného Přerova, ale
i všech jeho místních částí.

inzerujte
v na‰em

mûsíãníku!

Strážníci mají „bič“ 
na neodpovědné řidiče
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Na dotaz pana
Otto Smidta, kter˘
Ïádal informace
o malém obchvatu
jih – propojení ul.
Kojetínská – gen.
·tefánika odpoví-
dá vedoucí odboru

rozvoje Ing. Pavel Gala.

Malý obchvat jih – propojení
ulic Kojetínská a gen. Štefánika

V prosinci roku 2004 zastupitelé
schválili Generel dopravy mûsta Pfie-

rova jako územnû plánovací podklad
pro pofiízení nového územního plá-
nu. Tento generel upfiesÀuje vedení
dopravy ve mûstû Pfierovû k aktuál-
nímu stavu koncepce Ministerstva
dopravy âeské republiky a Krajského
úfiadu Olomouckého kraje.

V roce 2008 by mûly b˘t zahájeny
práce na v˘stavbû dálniãního úseku
D1, a to stavby 0136 ¤íkovice-Pfierov,
která mimo jiné plní funkci západní-
ho obchvatu mûsta Pfierova. Realiza-
cí tohoto úseku dálnice dojde k pfii-
vedení v˘znamné ãásti dopravy na ul.
Kojetínskou, ãímÏ se zv˘‰í dopravní
intenzita na západním vjezdu do
mûsta. Z tohoto dÛvodu je v Gene-
relu dopravy navrÏena nová komu-
nikace II/150-Mal˘ obchvat jih-pro-
pojení ul. Kojetínská-gen. ·tefáni-
ka, která zajistí rozloÏení dopravní
zátûÏe, propojí pfies MádrÛv podjezd
jihozápad mûsta a rovnûÏ v˘hodnû
dopravnû napojí plánovanou prÛmy-
slovou zónu Jih vãetnû terminálu
kombinované dopravy na krajskou
a státní silniãní síÈ.

Pro zaji‰tûní uvedeného propojení
je nutné provést zmûnu územního
plánu, která v této chvíli jiÏ probíhá,
a zajistit v˘‰kové a ‰ífikové pfiefie‰ení
Mádrova podjezdu. Zmûna územní-
ho plánu by mûla b˘t schválena jiÏ na
ãervnovém zasedání Zastupitelstva
mûsta Pfierova.

MádrÛv podjezd musí b˘t upraven
v koordinaci s dal‰í akcí, kterou je
Rekonstrukce Ïelezniãní stanice
Pfierov, jejímÏ investorem je Správa
Ïelezniãní dopravní cesty s. o. Sta-
vební správa Olomouc. Náklady na
pfiestavbu podjezdu pouze pro Ïelez-
niãní infrastrukturu dosahují podle
pfiípravné dokumentace zhruba 59
milionÛ korun, zatímco náklady pfie-
stavby pro v˘hledové propojení ulic

Kojetínská a gen. ·tefánika jsou ve
v˘‰i zhruba 97 milionÛ korun.

Nastává problém, kdo doplatí roz-
díl ve v˘‰i 38 milionÛ. 

Mûsto Pfierov se obrátilo na mí-
stopfiedsedu vlády a ministra dopra-
vy Ing. Milana ·imonovského s Ïá-
dostí o vydání pokynÛ pro investora
akce Rekonstrukce Ïelezniãní stani-

ce Pfierov, aby zafiadil pfiestavbu Mád-

rova podjezdu do této investice. Pan
ministr uvedl, Ïe pokud bude pfied-
pokládan˘ termín realizace stavby
Rekonstrukce Ïelezniãní stanice Pfie-

rov (ãerven 2010 aÏ prosinec 2011)
vyhovovat i úpravû Mádrova podjez-

du, je moÏné povaÏovat rekonstruk-
ci dotãeného podjezdu v rámci této
stavby z hlediska technologie jejího
provádûní, minimalizace v˘luk
a omezování dráÏní dopravy i ekono-
mické efektivnosti, za nejv˘hodnûj‰í.
Pan ministr ale Ïádá garanci spoluú-
ãasti na financování realizace, která
je nezbytn˘m pfiedpokladem souhla-
su s pokraãováním pfiípravy obou sta-
veb.

Se Ïádostí o poskytnutí pfiíslibu
budoucího spolufinancování pfie-
stavby Mádrova podjezdu ve v˘‰i
zhruba 38 milionÛ korun investoro-
vi stavby Ïelezniãní infrastruktury se
mûsto Pfierov obrací na Olomouck˘
kraj. Rada Olomouckého kraje na
lednovém zasedání leto‰ního roku jiÏ
podpofiila zámûr rekonstrukce pod-
jezdu a doporuãila Zastupitelstvu
Olomouckého kraje souhlasit se zá-
mûrem podpory zmínûné akce. O fi-
nanãní pomoci budou rozhodovat
kraj‰tí zastupitelé v dubnu.

Na tomto místě bychom chtěli dát prostor čtenářům, kteří se za-
jímají o rozvoj našeho města, a to ve všech oblastech života jeho
obyvatel. Na vaše dotazy týkající se dopravy, výstavby, životního
prostředí, školství, kultury i sportu vám odpoví kompetentní pra-
covníci městského úřadu. Své otázky adresujte na redakci Pře-
rovských listů, Bratrská 34, Přerov 750 11 nebo zasílejte e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Na dotaz ãtenáfiky, která se zají-
mala o pfiípadnou rekonstrukci au-
tobusového nádraÏí, odpoví Ing.
Pavel Gala v pfií‰tím ãísle.

Přerovské listy
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz
- rubrika Pfierovské listy.
Pfierovské listy jsou zde umístûny
ve formátu PDF. Soubory lze otev-
fiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do
svého poãítaãe. Pro kontakt s re-
dakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vy-
uÏít také e-mail: 
eva.safrankova@mu-prerov.cz.

✉Odpovídáme na dotazy čtenářů

Kojetínská ulice

Tovární u
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Leto‰ní zápis do 1. roãníkÛ zá-
kladních ‰kol, které se nacházejí na
území mûsta Pfierova, se uskuteãnil
zaãátkem února.

„K zápisu se dostavily dûti naroze-
né pfieváÏnû v roce 2000 a dûti, kte-
r˘m byl v roce 2005 udûlen˘ odklad
od plnûní povinné ‰kolní docházky.
V leto‰ním roce bylo zapsáno celkem
459 budoucích prvÀáãkÛ, coÏ je opût
niÏ‰í údaj, neÏ poãet zapsan˘ch dûtí
v pfiedchozím roce a bohuÏel i his-
torické minimum vÛbec. Poãet za-
psan˘ch dûtí se je‰tû sníÏí o mnoÏství
udûlen˘ch odkladÛ“, sdûlil Mgr. Petr
Hrbek z odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy.

„Z demografické kfiivky naroze-
n˘ch dûtí v Pfierovû vypl˘vá, Ïe v nad-
cházejících letech budou k zápisu
chodit poãetnû stejnû slabé roãníky,

které nebudou staãit dorovnávat vy‰-
‰í poãty odcházejících ÏákÛ z devá-
t˘ch roãníkÛ. Tento v˘voj jiÏ nûkolik
let postihuje v‰echny základní ‰koly
v Pfierovû a vede k postupnému sni-
Ïování jejich naplnûnosti. Klesající
poãet ÏákÛ v základních ‰kolách sou-
ãasnû uvolÀuje i jejich kapacitu
a vût‰ina základní ‰kol si mÛÏe do-
volit zapsat dûti i z jin˘ch spádov˘ch
obvodÛ. Tato skuteãnost je velmi pfií-
jemná pro ‰koly, o které je velk˘ zá-
jem, ale velmi komplikuje situaci
‰kolám, které dostateãnou ãást rodi-
ãÛ nezaujaly“, vysvûtlil Petr Hrbek. 

„Je pochopitelné, Ïe fieditelé ‰kol
a jejich pedagogické sbory vynaklá-
dají nemalé úsilí pfii zpracování
sv˘ch ‰kolních vzdûlávacích progra-
mÛ, které by mûly b˘t zárukou kva-
litní nabídky v˘chovnû vzdûlávací

práce a dal‰ích zájmov˘ch aktivit.
O tom, Ïe je nutné a potfiebné vtáh-
nout rodiãe budoucích prvÀáãkÛ do
dûní ve ‰kole a dÛkladnû je seznámit
s prostfiedím, které bude jejich dítû
nav‰tûvovat, není nutno dlouze ni-
koho pfiesvûdãovat. Rodiã má jedno-
znaãnû právo v˘bûru ‰koly pro své dí-
tû a je zfiejmé, Ïe vût‰ina z nich
vybírá peãlivû“, zdÛraznil Petr Hrbek
a dodal, Ïe leto‰ní zápis do devíti pfie-
rovsk˘ch základních ‰kol zfiizova-
n˘ch mûstem nepfiinesl Ïádné neo-
ãekávané celkové v˘sledky. Jasnû
pfiitom zdÛraznil zájem rodiãÛ o jed-
notlivé základní ‰koly.

Jak se základním ‰kolám dafií re-
agovat na nepfiízniv˘ demografick˘
v˘voj a jak byly úspû‰né v ,,konku-
renãní soutûÏi” o Ïáky prvních roã-
níkÛ, lze posoudit z grafu. Šaf

Kolik budeme mít prvňáčků
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„Tentokráte by mûla b˘t opravena
ãást hradeb s cimbufiím, která tûsnû
navazuje na areál zámku. Stavební
práce budou spoãívat zejména ve
statickém zaji‰tûní hradebního zdi-
va, ve v˘mûnû nepÛvodního kamene
za lomov˘ travertinov˘ kámen
a v úpravû koruny hradeb. I kdyÏ do-
sud neznáme finanãní v˘‰i staveb-
ních prací, bude moÏné, tak jako
v uplynul˘ch letech, ãást v˘dajÛ hra-
dit finanãními prostfiedky z Progra-

mu regenerace mûstsk˘ch památ-

kov˘ch rezervací a mûstsk˘ch

památkov˘ch zón âR“, informovala

Mgr. Miroslava ·vástová z odboru
rozvoje.

„Pfii obnovû b˘vá jedním z nej-
vût‰ích problémÛ zaji‰tûní pfiístupu
k hradbám, a to zejména tehdy, kdy
je nutno pro stavbu le‰ení vyuÏít
pozemky, které nejsou ve vlastnictví
mûsta. Mohu v‰ak potvrdit, Ïe za
celou dobu od roku 1994 byla jed-
nání s vlastníky, jejichÏ pozemky
byly obnovou hradeb dotãeny, vel-
mi vstfiícná a konstruktivní, a to
i díky profesionalitû firem, které ob-
novu realizovaly“, sdûlila Miroslava
·vástová. Šaf

V opravě další části hradeb se bude pokračovat i letos

Celkov˘ poãet dûtí zapsan˘ch do prvních roãníkÛ Z· v letech 2003–2006 (vãetnû následnû udûlen˘ch odkladÛ)

Přerovské opevnění tak zvaného Horního města bude i v letošním
roce procházet obnovou, neboť město má v plánu realizovat sta-
vební práce na další části hradeb.

foto M. Švástová

Příležitost pro nadané děti

V˘tvarná soutûÏ
k slavnostnímu

v˘roãí mûsta
K 750. v˘roãí zaloÏení mûsta vy-

hla‰ují Nadaãní fond Genáãek a Mûs-
to Pfierov v˘tvarnou soutûÏ pro dûti
matefisk˘ch ‰kol na téma Králi, krá-
li, co nám nese‰ z dáli a pro Ïáky Z·
na téma Îivot na pfierovském hradû
a v podhradí pfied 750 lety.

V˘tvarné práce mohou b˘t zpraco-
vány libovolnou technikou. KaÏdá
M· a Z· mÛÏe do soutûÏe pfiihlásit
maximálnû 10 nejlep‰ích prací. Ter-
mín odevzdání je do 30. dubna osob-
nû na Odboru ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy Mûstského úfiadu v Pfiero-
vû, pracovi‰ti Pfierov, ul. BoÏeny
Nûmcové 10 nebo po‰tou na adresu
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, PSâ 750 11,
Pfierov, Bratrská 34. Na zadní stranû
v˘tvarné práce je tfieba uvést autora
nebo skupinu autorÛ (jméno, pfií-
jmení), roãník (tfiídu) a ‰kolu. V˘-
sledky soutûÏe budou vyhlá‰eny
a ceny vítûzÛm pfiedány v rámci ak-
ce MOSTY 2006, která se koná 9. aÏ
10. ãervna na pfierovském v˘stavi‰-
ti, kde také budou v˘tvarné práce
v tyto dny vystaveny.

V˘tvarná soutûÏ
DDM Atlas

UÏ v bfieznu vyhlásil DDM Atlas
novou v˘tvarnou soutûÏ Rozpustil˘
zajíãek. Dûti mohou aÏ do 19. dubna
malovat obrázky rÛzn˘mi v˘tvarn˘-
mi technikami. Vyhodnocení soutû-
Ïe probûhne 26. dubna a vítûzové zís-
kají hezkou cenu. V‰echny soutûÏní
obrázky budou do konce dubna vy-
staveny v atlasácké klubovnû.
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Zima se zle podepsala i na stavu komunikací ve městě

ZástupcÛm firem, které zaji‰Èují
údrÏbu pro dva nejvût‰í vlastníky ko-
munikací na území mûsta Pfierova,
jsme poloÏili dvû otázky:

1. Jak hodnotíte stav komunikací
po zimním období a co dûláte
pro to, aby se jiÏ v souãasné do-
bû zmírnily následky zimy?

Jarmila Skopalová – vedoucí Sprá-
vy silnic Olomouckého kraje, stfie-
diska údrÏby Jih – Prostûjov 

V souãasné dobû jsou silnice, jako
ostatnû vÏdycky v závûru zimy, plné
v˘tlukÛ. V zimním období pfii sníÏe-
n˘ch teplotách v‰ak nemáme k dis-
pozici technologii, která by umoÏÀo-
vala jejich definitivní odstranûní. Ny-
ní provádíme vysprávky vozovek stu-
denou obalenou smûsí, takto lze v‰ak
opravit jen velké v˘tluky. Zmínûná
technologie je jednak finanãnû ná-
roãná a vzhledem k podmínkám,
v nichÏ se provádí, jako jsou nízké
teploty, mokro, zmrzlé podloÏí, ne-
má efekt definitivní opravy.

Miroslav Jurenka – námûstek fie-
ditel Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfie-
rova

TSmP provádûjí od poãátku roku
opravy v˘tlukÛ na místních komuni-
kacích pro zimní období dostupn˘m
moÏn˘m zpÛsobem, to znamená stu-
denou obalovanou asfaltovanou drtí.
ProtoÏe se jedná o urãité provizori-
um, vzhledem ke krátké Ïivotnosti
v˘plnû v˘tluku, jsou pfiednostnû tím-
to zpÛsobem opravovány trasy mûst-
ské hromadné dopravy.

2. Kdy tedy zahájíte definitivní
opravy?

Jarmila Skopalová: S tûmi musí-
me poãkat na jarní mûsíce, kdy ko-
munikace rozmrznou a obalovny
zaãnou vyrábût obalovanou smûs,
která se zpracovává za horka. Toto
lze oãekávat zaãátkem dubna. V mû-
síci kvûtnu budou k dispozici i sil-
niãní emulze k provozu turbome-
chanizmÛ, s nimiÏ lze uzavfiít naru-

‰en˘ povrch komunikace. Po zaháje-
ní jarních prací budeme s vysprávka-
mi postupovat dle dopravního v˘-
znamu komunikace, jednodu‰e lze
tedy fiíci v pofiadí komunikace I., II.
a III. tfiídy. 

(Pozn.: Oprava komunikací I. tfií-
dy je zaji‰Èována na objednávku pro
¤editelství silnic a dálnic.)

Miroslav Jurenka: Do konce mûsí-
ce bfiezna zpracujeme harmonogram
oprav v˘tlukÛ na místních kiomuni-

kacích a bezprostfiednû po zprovoz-
nûní obalovny asfaltov˘ch smûsí bu-
de pfiistoupeno k opravám. Vzhledem
k velkému rozsahu naru‰en˘ch vo-
zovek je nutno poãítat s tím, Ïe do-
pravnû dÛleÏité místní komunikace
budou opraveny v termínu do dvou
mûsícÛ. V tomto smûru je ale tfieba
pfiihlédnout ke vhodn˘m klimatic-
k˘m podmínkám nutn˘m pro kvalit-
ní provedení oprav. 

Ing. Lubomír Štukavec
vedoucí odboru dopravy

� � � � � � 	
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Zejména po leto‰ní stále nekonãící zimû jsou silnice ve velmi ‰patném sta-
vu. Ne v‰echny jsou ov‰em ve vlastnictví mûsta. Nejlépe ãtenáfii získají pfie-
hled o vlastnictví komunikací z pfiiloÏené mapky. Komunikace oznaãené ãer-
venou barvou (komunikace I. tfiídy) patfií do vlastnictví státu a udrÏuje je
¤editelství silnic a dálnic. Komunikace oznaãené modfie (jedná se o komu-
nikace II. a III. tfiídy) jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a o jejich údrÏ-
bu se stará Správa silnic Olomouckého kraje, stfiedisko údrÏby Jih – Pro-
stûjov. Zelenû vyznaãené komunikace jsou komunikace místní a ty vlastní
mûsto Pfierov a údrÏbu zaji‰Èují TSmP. Kromû toho napfiíklad budovan˘
kruhov˘ objezd u mostu Míru je doposud jako rozestavûná stavba pfiedána
realizátorovi díla, kterou je firma Strabag a.s., jeÏ zaji‰Èuje také její sjízd-
nost po dobu v˘stavby.
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JiÏ popáté se se‰ly recitátorky na soutûÏi, která
patfií do systému v˘bûru na celostátní festival po-
ezie WolkerÛv Prostûjov. Pfiehlídka probûhla ve
dvou vûkov˘ch kategoriích a byla postupová. Zú-
ãastnilo se jí devût soutûÏících z pûti stfiedních ‰kol
Pfierovska. Odborná porota vyhodnotila jako nej-
lep‰í v první kategorii vystoupení Kláry Huteãko-
vé z Gymnázia Jakuba ·kody. Tato laureátka bu-
de reprezentovat ná‰ region 29. bfiezna v krajské

pfiehlídce v Prostûjovû. Druhé místo nebylo udû-
leno a tfietí obsadila Lenka Jufiicová ze SPg· Pfie-
rov. Nejlep‰í ve druhé kategorii byla Leona ·kro-
balová ze SO· a SOU ·ífiava, která se umístila na
tfietím místû. První dvû místa nebyla udûlena. Pûk-
ná byla také vystoupení Zuzany Dostalíkové z Ob-
chodní akademie a Jany Jurkasové ze Stfiední pe-
dagogické ‰koly v Pfierovû. 

SoutûÏ v umûleckém pfiednesu je jiÏ tradicí na‰í
‰koly a stala se také pfiíleÏitostí k setkání mlad˘ch
pfiíznivcÛ poezie, aÈ jiÏ soutûÏili, nebo se pfii‰li po-
dívat a zavzpomínat na svá minulá vystoupení. 

Dûkuji v‰em zúãastnûn˘m za pûkn˘ kulturní zá-
Ïitek a odborné porotû za objektivní hodnocení.
Vûfiím, Ïe se v pfií‰tím roce sejdeme na stejném
místû a Ïe interpretÛ krásného slova bude stále
pfiib˘vat. Jindřiška Mandíková, profesorka školy

Pětiletá tradice školy

Vítězka Klára Hutečková z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově foto Milan Viliš

Regionální přehlídka v sólové recitaci se
uskutečnila koncem února v nově rekon-
struovaném studijním pavilonu SOŠ a SOUT
Kouřílkova 8, Přerov. Účastnice porotu pře-
svědčily o tom, že zájem o umělecký před-
nes je stále aktuální a pro mnohé inspirují-
cí k vlastní tvorbě.

Souãástí oslav byla i tvorba literárních projek-
tÛ studentÛ pod názvem Spisovatelé spjatí s Pfie-

rovem a tvorba powerpointov˘ch prezentací. Stu-
dent Jan AmbroÏ se zúãastnil soutûÏe dokonce
krátk˘m animovan˘m filmem.

S dlouhou a mnohdy pohnutou historii mûsta
i jeho obyvatel, s jeho promûnami v uplynul˘ch
750 letech i s jeho slavn˘mi rodáky se v‰ichni na-
‰i studenti seznámili prostfiednictvím velmi zda-
fiilé powerpointové prezentace, kterou vyprávûním
doplÀovali jejich spoluÏáci. 

Slavnostního pfiedvedení této prezentace první-
ho bfieznového dne se zúãastnili i radní v ãele se sta-
rostou Jindfiichem Valouchem. Pfii této pfiíleÏitosti
si prohlédli jak ãetné práce studentÛ, tak i na‰i zmo-

dernizovanou
‰kolu. Mûsto da-
rovalo vítûzÛm
soutûÏe mnoho
hodnotn˘ch
upomínkov˘ch
cen. ·kola na
oplátku vûnova-
la panu staro-
stovi CD se svou
prezentací.

Na prvních
místech se
umístili v kate-
gorii PC grafika
Jan AmbroÏ,
v kategorii ãesk˘ jazyk Markéta âervinková, v ka-
tegorii cizí jazyk Monika Krejãifiíková, Lucie Vrá-
nová a Veronika Robová. V kategorii literární pro-
jekty Spisovatelé spjatí s Pfierovem získali ãest-
né uznání Pavel Manda, Filip Valãík, Jakub Pa-
liãka, Hana Jureãková, kolektiv autorÛ 3. EL a ko-
lektiv autorÛ 1. B.

Ing. Hana Štěpanovská, ředitelka OA v Přerově

Studenti obchodní akademie soutěžili
U příležitosti oslav 750. výročí povýšení Pře-
rova na královské město byla v únoru na Ob-
chodní akademii v Přerově vyhlášena soutěž
Proměny Přerova v zrcadle generací. Soutě-
že o nejlepší projekt k 750. výročí se studenti
mohli zúčastnit ve třech kategoriích, a to
v PC grafice, v českém jazyce s grafickými
prvky a v cizím jazyce s grafickými prvky.

Nov˘ projekt nabídne
dal‰í moÏnosti
distanãního studia

Zaãátkem leto‰ního roku za-
hájila Vy‰‰í odborná ‰kola Ïiv-
nostenská v Pfierovû realizaci
projektu Distanãní vzdûlávání
na VO·. Tento projekt je spo-
lufinancován z Operaãního
programu Rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ, coÏ je jeden z progra-

mÛ, které umoÏÀují ãerpání prostfiedkÛ z Evrop-
ského sociálního fondu. O bliÏ‰í informace jsme
poÏádali fieditelku ‰koly Mgr. BoÏenu Pfiidalovou.

„Evropsk˘ sociální fond je jedním ze ãtyfi struk-
turálních fondÛ. Je klíãov˘m finanãním nástrojem
pro realizování Evropské strategie zamûstnanosti.
Ve svém projektu jsme se zamûfiili prioritu Rozvoj

celoÏivotního uãení, a to na opatfiení t˘kají se
zkvalitÀování vzdûlávání ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch
zafiízeních a rozvoj podpÛrn˘ch systémÛ ve vzdû-
lávání“, vysvûtlila BoÏena Pfiidalová.

„Pfiíprava projektu byla nároãná nejen ãasovû,
ale pfiedev‰ím finanãnû. Z tohoto dÛvodu jsme uÏ
v ãervenci 2004 podali Ïádost o poskytnutí podpo-
ry na projektovou pfiípravu z Operaãního progra-
mu Olomouckého kraje. Na‰e Ïádost byla schvá-
lena. Pfiesnû o rok pozdûji byla na základû této
Ïádosti a doporuãení v˘bûrové komise finanãní
podpora pro projekt schválena“, dodala BoÏena
Pfiidalová.

Distanãní studium jednou z forem vzdûlávání.
Jedná se o samostatné studium, uskuteãÀované
pfieváÏnû nebo zcela prostfiednictvím informaãních
technologií, popfiípadû spojené s individuálními
konzultacemi. Distanãní vzdûlávání je maximálnû
o jeden rok del‰í, neÏ forma studia denního.

„V souãasné dobû se klade stále vût‰í dÛraz na
kvalitu vzdûlání. Kvalitní vzdûlání je podmínkou
existence moderní a efektivnû se rozvíjející spo-
leãnosti. Distanãní formou studia chceme dát pfií-
leÏitost v‰em, ktefií mají ztíÏené podmínky pro
kaÏdodenní docházku do ‰koly, jako jsou napfiíklad
Ïeny na matefiské dovolené, pracující, lidé se vzdá-
len˘ch míst republiky a handicapovaní lidé. For-
mu distanãního studia budeme nabízet u vzdûlá-
vacího programu Finanãní fiízení, Marketing,

Dopravní a spediãní ãinnost“, odpovûdûla na otáz-
ku, proã se rozhodli pro distanãní studium, BoÏe-
na Pfiidalová a vyjádfiila pfiesvûdãení, Ïe tato forma
studia bude lákavá pro studenty, ktefií chtûjí získat
vy‰‰í odborné vzdûlání, zároveÀ si zv˘‰it svou kva-
lifikaci a uplatnit se na trhu práce. Šaf

SO· a SOUT
v ulici Koufiilkovû
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Máte poslední pfiíleÏitíost zapojit se do soutûÏe.
Staãí zaslat správné odpovûdi na ‰estici otázek nej-
pozdûji do 15. dubna na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfie-
rov, odbor Ïivotního prostfiedí, Bratrská 34, 750 11
Pfierov nebo pfiedat osobnû na podatelnû Mûstské-
ho úfiadu.

Odpovûdi na otázky vloÏte do obálky a pfiipojte
k ní svou adresu. Zalepenou obálku oznaãte hes-
lem „SOUTùÎ 750“.

Ze správn˘ch odpovûdí budou v mûsíci kvûtnu
vylosováni tfii v˘herci, ktefií obdrÏí hodnotné upo-
mínkové pfiedmûty mûsta Pfierova. 

Tip pro soutěžící!
Na fiadu otázek naleznete odpovûì v publikacích

vydan˘ch Mûstem Pfierov: Pfierov – Povídání
o mûstû 1, Pfierov - Povídání o mûstû 2 nebo Mûst-
sk˘ park Michalov 1904–2004.

Správné odpovědi na otázky z březnového
čísla Přerovských listů

I. okruh – DÛleÏitá data
Správná odpovûì: Rok 1841
1. záfií se konala první komisionální jízda vlaku na
trati Uherské Hradi‰tû – Pfierov. O císafisk˘ch ho-
dech byla slavnostnû posvûcena. Do provozu uve-
dena dráha z Napajedel aÏ do Pfierova, dlouhá 4
míle.

II. okruh – V˘znamné osobnosti
Správná odpovûì: Slavomír Kratochvíl 
Narodil se 2. 1. 1889 v Trnavû u Zlína 

III. okruh – Kultura
Správná odpovûì: Obzor.
Dne 1. 10. 1910 vy‰lo první ãíslo novin Pfierovsk˘
obzor, od r. 1918 pod názvem Obzor.

IV. okruh – Sport
Správná odpovûì: Rok 1978 
V roce 1978 byl otevfien nov˘ kryt˘ bazén na Vel-
ké DláÏce v Pfierovû.

V. okruh – Stavby
Správná odpovûì: Rok 1914 
V roce 1914 byla otevfiena nová budova odborné
‰koly strojnické v Havlíãkovû ulici.

VI. okruh – ·kolství
Správná odpovûì: Rok 1889 
4. listopadu 1889 byla zahájena v˘uka v odborné
‰kole strojnické v Pfierovû.
Vznikla dvoutfiídní odborná ‰kola strojnická, jejíÏ
vyuãování probíhalo v budovû gymnázia a dílen-
ské vyuãování v novû postavené budovû.

Série soutěžních otázek na duben

I. okruh – DÛleÏitá data
Na konci 2. svûtové války do‰lo v Pfierovû k po-
vstání proti nûmeck˘m okupantÛm. 
Uveìte pfiesné datum.

II. okruh – V˘znamné osobnosti
Byl velitelem ãeskoslovensk˘ch letcÛ ve Velké Bri-
tánii v období 2. svûtové války, kde mûl hodnost
Air Vice-Marshal . V letech 148 – 1960 byl vûznûn
komunistick˘m reÏimem (jedna z pfierovsk˘ch
ulic nese jeho jméno).
Uveìte jeho celé jméno.

III. okruh – Kultura
Nejv˘znamnûj‰í hudební akcí v Pfierovû je jiÏ nû-
kolik desetiletí jazzov˘ festival. 
Uveìte, ve kterém roce se konal první roãník, teh-
dy pod názvem âeskoslovensk˘ amatérsk˘ jazzo-
v˘ festival.

IV. okruh – Sport
Pojmem ve svûtû motorismu se stala Pfierovská
rokle. 
Víte, ve kterém roce se na úpatí âekyÀského kop-
ce jely první motocyklové závody?

V. okruh – Stavby
Na území mûsta Pfierova se nachází celá fiada sta-
vebních památek. Historické jádro mûsta bylo vy-
hlá‰kou Ministerstva kultury prohlá‰eno mûstskou
památkovou zónou. 
Uveìte, v kterém roce se tak stalo.

VI. okruh – ·kolství
Bûhem pováleãné v˘stavby Pfierova byly v rámci
tzv. komplexní bytové v˘stavby stavûny i rozsáhlé
komplexy ‰kol v jednotliv˘ch sídli‰tích. 
Uveìte ‰kolu, která je v tomto ohledu nejmlad‰í
‰kolou postavenou v letech 1945–1990.

Zúčastněte se soutěže 750 let města Přerova

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

V dubnu skončí poslední sérií otázek soutěž zaměřená na historii města, která se koná
u příležitosti 750. výročí založení města Přerova.
Počínaje lednovým číslem Přerovských listů v roce 2006 jsme zahájili tuto soutěž zveřej-
něním prvních šesti otázek týkajících se historie našeho města. Během čtyř měsíců jsme
postupně zveřejnili celkem 24 otázek, které se vztahují k šesti okruhům: 1. Významná da-
ta, 2. Osobnosti, 3. Kultura, 4. Sport, 5. Architektura a 6. Školství.

ilustrační foto

Miniželeznice
Historická parní lokomotiva, která pfied ãasem

dominovala pfierovskému pfiednádraÏnímu pro-
storu, se po nûkolika letech vrací zpût do na‰eho
mûsta. Stane se souãástí miniÏeleznice, jejíÏ vznik
iniciovala Nadace okfiídlené kolo. Lokomotiva
z roku 1901 zmizela z pfiednádraÏí pfied pûti lety,
kdy se cel˘ prostor rekonstruoval. S nápadem vrá-
tit ji zpût pfii‰el Spolek pfiátel Ïeleznice. Nadace tu-
to my‰lenku pfievzala a roz‰ífiila na miniÏeleznici,
která se bude kromû lokomotivy skládat i z histo-
rického vagónku z roku 1910 a návûstidla. Vagón
ale nejprve musí projít kompletní rekonstrukcí za
zhruba 200 tisíc korun. Nadace proto shání spon-
zory. âástku 600 tisíc korun na úpravy terénu pfied
b˘valou po‰tou, kde má miniÏeleznice vzniknout,
vûnuje pfierovská radnice. MiniÏeleznice bude slav-
nostnû otevfiena v ãervnu v rámci oslav 750. v˘ro-
ãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto. -gáj-

Zubr Gold vyhrál Pivex
Pfierovsk˘ pivovar Zubr získal dal‰í ocenûní. Zu-

br Gold si z prestiÏní soutûÏe Zlat˘ pohár PIVEX -
PIVO 2006 odvezl zlato a stal se tak svûtl˘m v˘ãep-
ním pivem roku. Jako konkurenty mûl více neÏ 20
znaãkov˘ch ãesk˘ch piv. Gold se stal ‰ampiónem
pfiedev‰ím díky své plné chuti, pfiíjemné hofikosti
a dobrému fiízu. Podle vedení zdej‰ího pivovaru je
vítûzná jedenáctka oblíben˘m produktem nejen ães-
k˘ch spotfiebitelÛ. Letos jí bylo prodáno uÏ 67 tisíc
hektolitrÛ. Pfierovské pivo se pije nejvíce na Slo-
vensku, následuje Polsko, Slovinsko, Itálie, sever-
ské zemû, ale také USA. V leto‰ním roce pivovar plá-
nuje pofiídit nov˘ plniã plechovek a poãítá také s v˘-
stavbou nové stáãírny a centrálních skladÛ. -svam-

Přerov ruší ubytovnu
Pfierovská radnice chce zru‰it mûstskou ubyto-

vnu, kterou vyuÏívají pfiedev‰ím sociálnû slabí li-
dé. Své rozhodnutí odÛvodÀuje ‰patn˘m technic-
k˘m stavem budovy, nákladností provozu a umís-
tûním ubytovny v nevhodné lokalitû. Objekt má
v plánu rekonstruovat a vyuÏít jako startovací by-
ty pro mladé rodiny. Stávající obyvatelé ubytovny,
ktefií si budou muset najít jinou stfiechu nad hla-
vou, proti zru‰ení ubytovny sepsali dvû petice.
Radnice chce sociální bydlení zachovat a hledá pro
tyto úãely jin˘ objekt. O návrhu budou je‰tû jed-
nat radní a zastupitelé. -gáj-

foto Petr Ludík
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Kalendárium
2. 4. 1941 – pfied

65 lety zemfiel v Pfie-
rovû Richard Klei-
ber, fieditel Slamûní-
kovy mû‰Èanské ‰ko-
ly v Pfierovû, v letech

1931–1938 starosta mûsta. Narodil se
27. bfiezna 1861 v Ivanovicích na Ha-
né.

3. 4. 1891 – pfied
115 lety se narodil
v Pfierovû Hubert
Sekera, uãitel Sla-
mûníkovy mû‰Èanské
‰koly chlapecké

v Pfierovû, kulturní pracovník, mi-
lovník umûní, sbûratel exlibris, ãlen
Sokola, úãastník protifa‰istického
odboje. Zemfiel 24. bfiezna 1942
v Osvûtimi.

10. 4. 1951 – pfied 55 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek Koãí, uãitel
a hudebník, divadelní a hudební kri-
tik (své kritiky psal pod ‰ifrou -ãí),
zakládající ãlen Pûveckého sboru
moravsk˘ch uãitelÛ, autor ·koly na
housle. Narodil se 11. záfií 1869
v Pfierovû.

10. 4. 1981 – pfied 25 lety zemfiel
v KromûfiíÏi Vilém Vignati, MUDr.,
hudební skladatel, klavírista, uãitel
hudby na hudební ‰kole v Pfierovû.
Narodil se 13. ãervence 1915 v Pfie-
rovû.

11. 4. 1896 – pfied
110 lety se narodil
v Pfierovû Fred Pfii-
dal, herec, reÏisér
Spolku divadelních
ochotníkÛ TYL, ak-

tivní sportovec-tenista, hráã a roz-
hodãí v kopané. Zemfiel 8. listopadu
1972 v Pfierovû.

11. 4. 1976 – pfied 30 lety zemfiel
v Praze Eduard Bena, doc., MUDr.,
vûdeck˘ pracovník Ústavu hygieny
práce a chorob z povolání, nositel
medaile Jana Evangelisty Purkynû za
vynikající dílo v oboru fyziologie prá-
ce. Narodil se 16. kvûtna 1899 v Pfie-
rovû.

15. 4. 1921 – pfied 85 lety zemfiel
ve Vídni, Rakousko, Jakob Gartner,
architekt, pÛsobil v Hole‰ovû a Olo-
mouci. Narodil se 21. listopadu 1861
v Pfierovû.

28. 4. 1906 – pfied 100 lety se na-
rodil v Brnû Jaroslav Klivar. V letech
1906–1925 Ïil a pÛsobil v Pfierovû. Za
odbojovou ãinnost proti okupantÛm
za 2. svûtové války byl zatãen, vûznûn
a dne 5. dubna 1940 umuãen v Sach-
senhausenu. Jedna z ulic Pfierova ne-
se jeho jméno.

Věra Fišmistrová

Dne 10. dubna
2006 vzpomene-
me 100. v˘roãí
narození mého
otce Arno‰ta
Kfiístka, kter˘ ce-
l˘ svÛj Ïivot spo-
jil s Pfierovem

a ‰kolstvím. Dne 6. srpna 2006 pak
uplyne 40 let od jeho úmrtí.

MÛj otec uãil pfieváÏnou ãást svého
Ïivota na pfierovském gymnáziu, dnes
gymnáziu Jakuba ·kody. Krátkou do-
bu, myslím, Ïe to bylo v letech 1949
aÏ 1953, uãil na tehdej‰í Hospodáfiské
‰kole (nebo Vy‰‰í rolnické ‰kole - ne-
pamatuji si oficiální název – v té do-
bû jsem byl ‰kolák). Nûkolik let, vzpo-
mínám si nejménû na dvû volební
období, byl také poslancem tehdej‰í-
ho MûNV – tedy zastupitelem.

MÛj otec byl vûrn˘ Pfierovu pfiesto,
Ïe mûl lákavé nabídky jak z olo-
moucké Univerzity Palackého, tak
i z tehdej‰í Univerzity J. E. Purkynû
v Brnû (nyní Masarykova univerzita).

Otec dostal k ‰edesátinám plaketu
J. A. Komenského, jako uznání za své
„sluÏby”. Po cel˘ svÛj kantorsk˘ Ïivot
mûl problémy, o kter˘ch se v jeho ne-
krologu (Kultura Pfierova 1966) ne-
smûlo psát. Otec totiÏ, pfies velik˘ ná-
tlak tehdej‰ího mocného okolí,
nechtûl vystoupit z církve a nechtûl
pfiestat chodit do kostela, protoÏe byl
hluboce vûfiící. Byl ãlenem tehdej‰í
âeskoslovenské strany lidové aÏ do
své smrti.

Pamatuji si na dvû v˘znamné udá-
losti z té doby. Bratr ãi soudruh(?)
dr. Josef Plojhar, ministr a pfiedseda
âSL, mému otci radil, aby se chodil
modlit na hfibitov, kdyÏ uÏ má tu po-
tfiebu, a nepopouzel KSâ a její ãleny.
Taky si pamatuji na dopis, kter˘ jsem
dokonce ãetl (pfiestoÏe se na‰i rodiãe
snaÏili tyto neblahé okolnosti od nás
dûtí odfiltrovat), ve kterém otci sou-
druÏka ministrynû ‰kolství AneÏka
Hodinová-Spurná sdûluje, Ïe se na
nûj nevztahuje Ústava âSR, protoÏe
je uãitel a ovlivÀuje a vychovává mla-
dou generaci...

O tom, jak˘ otec byl a jak byl oblí-
ben˘ kantor, by spí‰ mûli vyprávût je-
ho Ïáci a studenti. ¤íkalo se mu na
gymnaziu poslední Mohykán a vÛbec
to nebylo my‰leno pejorativnû, právû
naopak. Jako perliãku uvádím, Ïe
otec uãil i mne a dokonce jsem u nû-
ho (a pfied komisí) maturoval.

Moji rodiãe (matka zemfiela loni
2. bfiezna ve vûku témûfi 96 let) vy-
chovali tfii dûti (dceru a dva syny)
a domnívám se, Ïe velmi dobfie. Ales-
poÀ za Ïádného z nás, myslím si, ne-
museli se nikdy stydût. Dnes uÏ chá-
pu a vím, jaká to byla obûÈ.

Ing. Petr Křístek

Vzpomínka na otce Jak zvládat život bez drog
V této rubrice se mÛÏete zam˘‰-

let nad pfiíbûhy lidí, ktefií se setkali
a vyzkou‰eli si sami na sobû její
úãinky. Jak ovlivnila nejen jejich, ale
i Ïivoty ãlenÛ jejich rodiny, se do-
ãtete v této pravidelné rubrice po nû-
kolik následujících mûsícÛ. Chceme
upozornit, Ïe postavy vystupující
v tûchto pfiíbûzích jsou anonymní
a jména smy‰lená. MoÏná pochopí-
te, Ïe rozhodnû není na místû ‰ma-
hem odsuzovat lidi, ktefií sáhnou po
droze. âasto se jedná o velmi inteli-
gentní a citlivé jedince, kter˘m po-
Ïívání nûkteré z drog zniãilo zdraví
a pfiivedlo je na okraj spoleãnosti.
Pfiedkládáme vám dal‰í z pfiíbûhÛ. 

Adéla, modrooká kfiehká plavovlás-
ka, se zafiadila mezi ty, kter˘m drogy
daly náhraÏku toho, ãeho se jí v Ïivo-
tû nedostávalo. Její svût se v‰ak po-
stupnû zúÏil na jedinou starost, a to
kde sehnat drogu a jak si uÏít pod je-
jím vlivem. Stala se otrokem drogy bez
vlastní vÛle a s nejasnou budoucností.

KdyÏ si vzpomenu na své dûtství,

mohu fiíci, Ïe bylo moc pûkné. Neva-

dilo mi, Ïe nemám sourozence. Rodi-

ãe byli hodní, doma mi bylo dobfie.

V t˘dnu jsem se kromû pfiípravy na

vyuãování ve ‰kole vûnovala hfie na

klavír, nav‰tûvovala jsem v˘tvarn˘

krouÏek a hodiny baletu. V tûchto ãin-

nostech jsem byla úspû‰ná a bavily

mû. Víkendy jsme s rodiãi a rodinami

jejich pfiátel trávili na chatû. Ráda na

toto období svého Ïivota vzpomínám. 

Pak nastala zmûna. Rodiãe resti-

tuovali nûjak˘ majetek a táta zaãal

podnikat. Asi úspû‰nû, protoÏe mís-

to na chatu jsme zaãali jezdit na

atraktivnûj‰í víkendové pobyty vût‰i-

nou mimo republiku. ·kodovku vy-

mûnili na‰i za „bavoráka“ a obleãe-

ní jsme zaãali nakupovat jen ve

znaãkov˘ch obchodech. Zpoãátku to

bylo moc fajn. Pak nastaly zmûny.

Kamarádky, které nemûly znaãkové

obleãení, mi závidûly a pomlouvaly

mû. Rodiãe se zaãali hádat, protoÏe

se táta, v té dobû jiÏ úspû‰n˘ podni-

katel, vracel domÛ pozdû. Pokud se

nehádali, tak spolu nemluvili a byli

zavfieni kaÏd˘ ve svém pokoji. Já

jsem pro nû zaãala b˘t „vzduchem“

a kdyÏ jsem za nûkter˘m z nich pfii-

‰la, odehnali mû jako obtíÏnou mou-

chu. Nebavilo mû uÏ hraní na klavír

a do v˘tvarného krouÏku i baletu

jsem pfiestala chodit. Byla jsem ne-

‰Èastná, zaãala jsem se nudit, nic mû

nebavilo. Zatím jsem se dobfie uãila,

a tak mû rodiãe po absolvování zá-

kladní ‰koly pfiihlásili na ‰kolu stfied-

ní. Tam jsem chodila nerada, zhor-

‰il se mi ‰kolní prospûch. Asi

v polovinû prvního roãníku jsem se

místo vyuãování potulovala mûstem.

Náhodou jsem potkala kamarádku

z baletu, která mû pozvala k ní do-

mÛ. Po dlouhé dobû jsem se po uÏití

pervitinu, kter˘ mi nabídla, cítila

opût ‰Èastná a plná energie. Pfiesta-

la jsem chodit do ‰koly, kradla doma

peníze a uÏívala si pohody. KdyÏ ro-

diãe zjistili, Ïe jsem na drogách, má-

ma plakala a táta zufiil. Nakonec se

pohádali. Aby nebyla ostuda, dûlali

mrtvého brouka a já mûla od nich

pokoj. Je pravda, Ïe byly chvíle, kdy

jsem se trápila jejich nezájmem, mr-

zelo mû, Ïe to doma není jako dfiív.

V osmnácti mi koupili byt. Tam s ka-

marády pob˘vám. V‰ichni mû mají

rádi, máme v mém bytû soukromí.

KdyÏ nám drogy dojdou, je problém,

ale ten se vÏdycky nûjak vyfie‰í. A bu-

doucnost? Na tu zatím nemyslím.

Slovo odbornice 
PhDr. Jany Gebauerové

V podobné situaci
jako je Adéla se
mÛÏe ocitnout
kdokoliv. Hodnû
záleÏí na osob-
nostním potenci-
álu ãlovûka, zda
v takov˘ch situa-

cích uteãe do svûta drog nebo ne. Cí-
lem rodiãÛ Adély jistû nebylo, aby se
z ní stala narkomanka. Zfiejmû neby-
li dostateãnû vybaveni na to, co jim
Ïivot pfiinesl a tak to „neustáli“.

A co víme o pervitinu? Je to sti-
mulaãní droga, která zvy‰uje psy-
chickou a fyzickou v˘konnost. Pfii-
ná‰í pocit radosti, blaha i zv˘‰eného
sebevûdomí, ojedinûle se objeví ha-
lucinace. Projevuje se roz‰ífien˘mi
zornicemi, sníÏenou potfiebou spán-
ku a nechutí k jídlu, tûlesn˘m nekli-
dem a mnohdy podráÏdûností. Pfii
‰Àupání se se dostaví r˘ma a zánût
spojivek. Po odeznûní úãinku v prÛ-
bûhu nûkolika hodin pfiichází útlum
a deprese. Pfii pfiedávkování mÛÏe na-
stat krvácení do mozku nebo srdeã-
ní kolaps. Dlouhodobé uÏívání po-
‰kozuje játra a srdce, mohou se
dostavit pocity pronásledování a ha-
lucinací. Dochází ke sniÏování tûles-
né hmotnosti a ke sníÏení imunity.
Rozvíjí se psychická, pozdûji i fyzic-
ká závislost. Tato droga se dá uÏít in-
jekãnû, ‰Àupat nebo koufiit. Pfii in-
jekãním uÏití hrozí nebezpeãí
pfienosÛ infekcí hlavnû Ïloutenky
a HIV. Cesta k abstinenci je dlouho-
dobá a bez pomoci odborníkÛ a pod-
pory blízk˘ch se neobejde.
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S historií a architekturou hradu Helfštýna jistě není třeba čtenáře
tohoto regionálního listu seznamovat. Určitě je ale zaujmou in-
formace o průběhu nadcházející sezony. Jak nám sdělila správky-
ně hradu Mgr. Marcela Kleckerová, správa hradu jen doufá, že o co
hůře letošní rok začal, tak o to více to slunečné jarní počasí vyna-
hradí. V březnu o víkendech pouze několik odvážných turistů zdo-
lávalo hromady sněhu a zledovatělé plochy.

„V první polovinû roku si z nabíd-
ky kulturních akcí urãitû kaÏd˘ na-
jde den podle svého gusta. Otevfiena
bude expozice historické mincovny,
stálá expozice umûleckého kováfiství
a v sále na druhém nádvofií mÛÏete
obdivovat kovové plastiky. VernisáÏ
v˘stavy probûhne 14. dubna v 15 ho-
din. Tato v˘stava je první akcí v se-
zonû, která pfiipomene dvacet pût ro-
kÛ existence mezinárodního setkání
umûleck˘ch kováfiÛ Hefaistonu.
Pfiedstaví se na ní práce ãesk˘ch au-
torÛ, ktefií v minul˘ch roãnících zís-
kávali ocenûní udílená odbornou po-

rotou. Jako pfiipomínku 25. jubilea
správa hradu kaÏdého pûtadvacátého
dne v mûsíci pfiedá kaÏdému pûta-
dvacátému náv‰tûvníkovi mal˘ upo-
mínkov˘ dárek s volnou vstupenkou
na leto‰ní Hefaiston. Od 4. dubna aÏ
do konce mûsíce bude pfiipravena
v ateliéru Kováfiského studia v˘stava
s velikonoãní tématikou, v nedûli 16.
a v pondûlí 17. dubna navíc s ukáz-
kami zdobení kraslic“, seznámila
s dubnov˘mi akcemi na hradû Mar-
cela Kleckerová. 

„Do programu v kvûtnu a ãervnu
jsou zafiazena divadelní a hudební
pfiedstavení vãetnû vystoupení skupi-
ny historického ‰ermu. Obdivovate-
lé sportovních v˘konÛ urãitû rádi
nav‰tíví maraton horsk˘ch kol. Pro
‰koly a ‰kolky opût pfiipravila spoleã-
nost Tilia programy, které rádi vyu-
Ïívají uãitelé pfii plánování ‰kolních
v˘letÛ. Pro nû sestavila správa hradu
návrh jednodenního v˘letu po trase
zámek a ornitologická stanice v Pfie-

rovû, hrad Helf‰t˘n a Zbra‰ovské jes-
kynû s uvedením v‰ech dÛleÏit˘ch in-
formací. Tento návrh si mohou uãi-
telé nebo i studenti vyhledat na in-
ternetu www.helfstyn.cz“, doplnila
Marcela Kleckerová.

Potû‰ující zprávou pro náv‰tûvní-
ky hradu je fakt, Ïe se vstupné na
hradû Helf‰t˘nû nezvy‰uje a navíc
je‰tû v první polovinû roku bude
vstup do hradu zdarma ve dnech 14.
dubna, 8. a 18. kvûtna. Pfiíznivá je ta-
ké zmûna v pofiádání akce k meziná-
rodnímu dni dûtí, coÏ je ve dnech 3.
a 4. ãerva, kdy na hradní jarmark zÛ-

stává základní vstupné a náv‰tûvníci
si zaplatí jednotlivá vystoupení pod-
le svého v˘bûru. Program na cel˘ rok
se v‰emi informacemi je k dispozici
v letáku kulturních akcí, kter˘ je
moÏné zdarma obdrÏet v pokladnû
hradu, informaãních centrech, pfií-
padnû na internetu.

O druhé polovinû sezony budeme
podrobnû informovat na zaãátku
prázdnin. Šaf

Ze setkání uměleckých kovářů na hradě v minulém roce foto J. Caletka

V tûlocviãné jednotû Sokol Pfierov
je v plném proudu nácvik sletov˘ch
skladeb pro hromadná vystoupení
XIV. v‰esokolského sletu 2006.
S otázkou, jak probíhá nácvik, jsme
se obrátili na Jaroslava Skopala.

„Nejpoãetnûj‰í skupinou cviãencÛ
jsou dûti pfied‰kolního vûku, kter˘m
je urãena skladba s názvem Kdo si

hraje nezlobí, tûchto dûti je dvacet
sedm. Poãet seniorÛ a seniorek, kte-
fií nacviãují skladbu Ta na‰e písniãka

ãeská, se zaãíná blíÏit tfiem devítkám.
Do nácviku skladby Korálek urãené
rodiãÛm s dûtmi se zapojilo dvanáct
párÛ, tedy dvacet ãtyfii cviãencÛ“, vy-
jmenoval Jaroslav Skopal.

„Podobnû poãetnû úspû‰ní jsou
muÏi ve skladbû Chlapáci II s dvace-
ti nacviãujícími a koedukovaná
skladba pro star‰í Ïactvo Trampolín-

ky, kde uÏ za nácvikem do cviãení
chodí aÏ dvacet tfii cviãencÛ. Zajíma-
vá je skuteãnost, Ïe hochÛ je více neÏ
dívek. Men‰í zájem o nácvik, zhruba
vÏdy jen po deseti cviãencích, pozo-
rujeme u skladeb Rozkvetlá louka

pro mlad‰í Ïákynû a Poãítadla pro
mlad‰í Ïáky. RovnûÏ nároãnûj‰í

skladba V˘let s aerobikem urãená vy-
trvalej‰ím a zdatnûj‰ím cviãencÛm
a cviãenkám není pfiíli‰ zastoupena,
podobnû málo cviãenek nacviãuje
skladbu Léto pro Ïeny. Skladby pro
Ïeny jednak pfiíli‰ nezaujaly na‰e cvi-
ãitelky a posléze ani cviãenky“, vy-
svûtlil Jaroslav Skopal.

„Sympatické je, Ïe nejvût‰ímu záj-
mu cviãencÛ se tû‰í skladba Korálky,
ke které sloÏil hudbu pfierovsk˘ hu-
debník a nûkdej‰í Ïáãek a posléze
i tûlocvikáfi Pavel Novák. Právû tato
skladba se nacviãuje i v nûkolika ma-
tefisk˘ch ‰kolách, takÏe na Ïupním
sletu ji pfiedvede 144 pfied‰kolákÛ
z celé Sokolské Ïupy Stfiedomorav-
ské – Kratochvilovy“, upozornil Ja-
roslav Skopal.

Îupní slet se bude konat v Pfiero-
vû 11. ãervna na stadionu Spartaku
Pfierov. Uvidíme na nûm hostující
cviãence i z nûkter˘ch sousedních
sokolsk˘ch Ïup. Tento slet bude téÏ
doprovodnou akcí oslav 750 let mûs-
ta Pfierova. Na v‰esokolsk˘ slet do
Prahy zaãátkem ãervence pojede vût-
‰ina nacviãujících s v˘jimkou rodi-
ãÛ a dûtí a pfied‰kolákÛ. Šaf

Přerovští sokolové se připavují
na župní slet v červnu

Helfštýn otevírá sezonu

Vzhledem k náročnosti skladby, která obsahuje mnoho rychlých změn tva-
rů, nacvičuje cvičitelka Milada Havlíčková skladbu pro předškolní děti indi-
viduálně s každou devítkou dětí. Ostatním dětem se zatím v hlavním sále vě-
nují další cvičitelky v normálním programu sokolské všestrannosti.

Klub ãesk˘ch turistÛ VHT TJ Spartak Pfierov a SK Pfierov pofiádá

v sobotu 8. dubna
dálkov˘ pochod a cyklojízdu

KRAJEM P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ – 32. roãník
Prezentace: v sobotu 8. dubna od 7 do 9.30 hodin na námûstí T. G. Masaryka v Pfierovû.

Start: prÛbûÏn˘ hned po prezentaci. Cíl: v místû startu do 19 hodin.
Trasy pû‰í: 8, 15, 20, 25, 35 a 50 km. Trasy cyklo: 33, 56 a 108 km.

Startovné: dûti, dÛchodci a zdravotnû postiÏení zdarma, ostatní 15 Kã.
Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, na del‰ích trasách jednou v terénu.
Upomínky: Pro v‰echny v cíli diplom a pro dûti bezplatná tombola.
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� Pane Joukle, jak jste se dostal na
dráhu vrcholového sportovce?

Zaãal jsem s lehkou atletikou a od
patnácti rokÛ se vûnuju sportovnímu
potápûní. V atletice jsem se zamûfiil
hlavnû na skok vysok˘ a hod diskem.
Ve v˘‰ce jsem se stal dorosteneck˘m
pfieborníkem okresu a uÏ jako ‰est-
náctilet˘ jsem se pfieskoãil. Doroste-
neck˘ rekord mám l79 centimetrÛ.
� V tehdej‰í dobû to nebylo na do-
rostence málo. Proã jste tedy vymû-
nil lehkoatletick˘ stadion za vodu?

VyrÛstal jsem u Beãvy a vodu
jsem mûl pfied nosem, ale k potápû-
ní mû zlákaly aÏ filmy z mofisk˘ch
hlubin, jako byl populární Svût ti-
cha. V roce l961 jsem se stal ãlenem
potápûãského klubu Svazarmu a po
navázání spolupráce s oddílem dál-
kového plavání a otuÏování TJ Spar-
tak Pfierovské strojírny v roce l975
jsem zaãal v pomûrnû pozdním vû-
ku závodnû plavat.
� Pozdû, ale úspû‰nû, protoÏe jste
se vryl do povûdomí ‰iroké pfierov-
ské sportovní vefiejnosti. Mohl bys-
te pfiipomenout nûkteré své úspû‰-
né starty?

Jako potápûã jsem se nûkolikrát zú-
ãastnil mistrovství republiky v di-
stanãní plavání, to znamená s plout-
vemi. Pozdûji jsem se specializoval na
plavecké maratony a z nich nejãastû-
ji jsem se zúãastÀoval závodÛ na pû-
tadvacetikilometrov˘ch tratích. V˘-
sledky tûchto závodÛ se kaÏdoroãnû
sãítaly a zapoãítávaly do mistrovství
republiky. Dva roky po sobû jsem tu-
to soutûÏ vyhrál a jednou skonãil dru-
h˘. Ze zahraniãních soutûÏí rád vzpo-
mínám na mezinárodní mistrovství
S˘rie, kde startovalo patnáct druÏstev
z deseti státÛ. Tehdej‰í âeskosloven-
sko jsem reprezentoval se Slovákem
R. Krajãoviãem, a protoÏe ãlenkou
druÏstva musela b˘t Ïena, plavala
s námi Jitka Grundová z âech. Na‰e
druÏstvo doplavalo závod jako jediné
kompletní a stali jsme se vítûzi. Kro-
mû S˘rie jsem závodil také v Polsku,
Nûmecku a Bulharsku.
� Zmínil jste se o nepovolení va‰e-
ho startu k pfiekonání kanálu La
Manche. Jak to vlastnû tenkrát bylo?

V roce l978 byl mÛj start pfies kanál
povaÏován uÏ za hotovou vûc. Mûl
jsem na tuto traÈ natrénováno a do-

konce pfiislíbené finanãní prostfiedky.
âást od Pfierovsk˘ch strojíren a l200
liber od státu. Moji speciální pfiípravu
k pfiekonání kanálu vedl souãasn˘

pfiedseda oddílu dálkov˘ch plavcÛ
a otuÏilcÛ Ing. Milan Svoboda. Zb˘va-
lo jen odjet, ale v poslední chvíli teh-
dej‰í âeskoslovensk˘ svaz tûlesné v˘-
chovy a sportu start nepovolil. Pr˘ aÈ
‰etfiíme valuty. Prostû taková uÏ byla
doba. Ze stejného dÛvodu jsme se ne-
mohli zúãastÀovat ani nûkter˘ch me-
zinárodních mistrovství v dálkovém
plavání. Na nás âSTV ‰etfiil, protoÏe
jeho funkcionáfii nepovaÏovali na‰i
disciplínu za prav˘ sport, ale za nûco
od sportu trochu vzdáleného.
� Pfiesto dálkoví plavci, a v Pfierovû
hlavnû otuÏilci, jsou dost populární
zásluhou Franti‰ka Venclovského
a silvestrovského koupání v fiece
Beãvû. Vás ale v ledové vodû uÏ del-
‰í dobu není vidût. Proã?

Se silvestrovsk˘m plaváním v Beã-
vû jsem skonãil uÏ v roce l982, ale
otuÏování provozuji dál, ne v‰ak ve-
fiejnû. Zkrátka nejsem ten typ, kter˘
by se rád na vefiejnosti ukazoval. Teì
jen pomáhám pfii organizaci této
atrakce a pohybuji se vût‰inou na
bfiehu.
� Po ledové koupeli jistû konec roku
vÏdy patfiiãnû oslavíte?

Ani ne. V sokolovnû se plavci pfie-
vleãou a nûktefií si moÏná soukromû
nûco na zahfiátí dají. Vût‰inou se ale
brzo rozcházejí. Já jsem celoÏivotní

abstinent a samozfiejmû také neku-
fiák, i kdyÏ oba moji rodiãe koufiili.
� Zmínil jste rodiãe. Odkud pochá-
zeli?

Otec je z Brna a do Pfierova pfii‰el
kvÛli zamûstnání. Rodiãe se sezná-
mili v Lipníku
nad Beãvou,
kde otec mûl
pfiíbuzné a mat-
ka zde bydlela.
Já a moji dva
mlad‰í bratfii
jsme uÏ pfierov-
‰tí rodáci. Vyu-
ãil jsem se opra-
váfiem zemûdûl-
sk˘ch strojÛ
v uãili‰ti Strojní
traktorové sta-
nice Pfierov
a nûkolik rokÛ
pracoval na
statku v Lipní-
ku. Nejvíce, pû-
tadvacet rokÛ,
jsem odpracoval
na údrÏbû v Me-
optû.

� Nacházel jste doma vÏdy podporu
pfii va‰em nároãném koníãku?

S manÏelkou jsme se seznámili pfii
sportu u vody. Îena krátkou dobu zá-
vodnû plavala, ale ze zdravotních dÛ-
vodÛ musela závodûní nechat. Do-
dnes v‰ak dûlá rozhodãí v nûkolika
vodních sportech. Pomáhá mnû také
pfii tréninku dûtí a pokud má ãas, jez-
dí s námi na závody. Plavání se vûno-
vali také na‰i dva synové, ale jen do
té doby, neÏ zaloÏili vlastní rodiny.
Dcera Vlasta byla v ‰ir‰í nominaci

pro reprezentaci âSSR, dva-
krát vyhrála v tehdej‰í Nû-
mecké demokratické republi-
ce mezinárodní závod v di-
stanãním plavání na ãtyfii a
pÛl tisíce metrÛ v kategorii
Ïen a jako tfiináctiletá obsadi-
la na mistrovství republiky
v distanãním plavání druhé
místo. Nyní se vûnuje hlavnû
sv˘m dvûma dcerám.
� Nyní jste v Pfierovû nejãas-
tûji vidût jako trenér na lavi-
cích u krytého bazénu. V ãem
spoãívá va‰e trenérská práce? 
Uãíme dûti ploutvovému, di-
stanãnímu plavání a rychlost-
nímu potápûní. Tím je pfiipra-
vujeme pro reprezentaci na-
‰eho klubu, mûsta, kraje i re-
publiky. Martin Boãínsk˘, kte-
r˘ v na‰em oddíle zaãínal,
startoval také na mistrovství
svûta. Na‰e reprezentaãní
druÏstvo, jehoÏ byl ãlenem,

obsadilo první místo. V reprezentaã-
ním druÏstvu republiky jsme uÏ mû-
li asi sedm nebo osm na‰ich odcho-
vancÛ, ktefií v‰ak vût‰inou pfie‰li do
vût‰ích klubÛ, kde získali lep‰í pod-
mínky. Miroslav Rozkošný

Cenu města Přerova – Medaili J. A. Komenského vloni obdržel také známý přerovský sportovec, před-
seda Svazu potápěčů Moravy a Slezska - potápěčský klub Skorpen Přerov a člen Klubu dálkového pla-
vání a sportovního otužování TJ Spartak Přerov Zdeněk Joukl, který se letos dožívá kulatého životní-
ho jubilea šedesáti let. Dříve aktivní potápěč a dálkový plavec většinu svého volného času plně věnoval
vrcholovému sportu. Přesto ani jemu se nepodařilo splnit všechny své sportovní cíle a na otázku, ja-
ký byl váš největší sportovní zážitek, skromně odpovídá: „Ten se vlastně nekonal. Tím mělo být pře-
plavání kanálu La Manche, ale k tomu jsem na poslední chvíli nedostal povolení.“ Přesto nezatrpkl
a dál se obětavě věnuje přerovskému sportu, zejména mládeži.

Největší sportovní zážitek se nekonal
Rozhovor se ZdeÀkem Jouklem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

Vítězné umístění z mistrovství v Sýrii v roce 1978

foto Miroslav Rozkošný
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Osmek slepá ul. 3.4. 2.5.
Horní námûstí 10.4.
Bratrská na konci 9.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 18.4. 15.5.
Svornosti 24.4. 22.5.
Na odpoledni u lékárny 3.4.
Blahoslavova park. U Beãvy 2.5.
Riedlova kfiiÏovatka 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Za ml˘nem 3 18.4. 15.5.
Sokolská parkovi‰tû 3. a 18.4. 2. a 15.5.
Sokolská u domu 28 10. a 24.4. 9. a 22.5.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 3.4. 2.5.
P. Jílemnického u VST 18.4. 15.5.
Na hrázi za mostkem 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Mervartova 9 3. a 18.4.
Palackého za sam. 2. a 15.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Dluhonice toãna 4.4. 2.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 25.4. 23.5.
Dluhonice u prodejny 9.5.
Wurmova za KSZ 18.4. 16.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 4. a 18.4. 2. a 16.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 11. a 25.4. 9. a 23.5.
·robárova 13 4.4. 2.5.
Kozlovská parkovi‰tû 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Pod valy u parkovi‰tû 18.4. 16.5.
Bayerova parkovi‰tû 4.4. 2.5.
Svisle za samoobsluhou 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Trávník parkovi‰tû 18.4. 16.5.
Trávník u Chemoprojektu 18.4. 16.5.
BudovatelÛ parkovi‰tû 4. a 18.4. 2. a 16.5.
U tenisu parkovi‰tû 11. a 25.4. 9. a 23.5.
U rybníka u trafa 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Petfiivalského parkovi‰tû 26.4.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 24.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 12.4. 10.5.
Dvofiákova u Rusalky 5.4. 3.5.
Dvofiákova u garáÏí 12. a 26.4. 10. a 24.5.
PurkyÀova denní pobyt 19.4. 17.5.
B. Nûmce za VST 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Optiky u lékárny 5.4. 3.5.
Husova dvÛr 19.4.
·kodova u trafa 17.5.
Pod skalkou parkovi‰tû 5.4. 3.5.
Olomoucká u stavebnin 12.4. 10.5.
Hranická u b˘valé cihelny 19.4.
Hranická park. u Z· 17.5.
1. kvûtna 26.4.
Al‰ova u stadionu 5. a 19.4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 12. a 26.4.
Kainarova za Pfierovankou 3. a 17.5.
Vsadsko parkovi‰tû 10. a 24.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 6.4. 4.5.
Lovû‰ice u parku 11.5.
Lovû‰ice DráÏní 18.5.
Lovû‰ice U sokolovny 20.4.
VaÀkova dvÛr 27.4. 25.5.
Kozlovice zaãátek obce 6. a 20.4. 25.5.

Kozlovice náves 13. a 27.4. 11.5.
Kozlovice Na vrbovcích 4. a 18.5.
Nerudova 33 6.4.
Macharova konec 4. a 18.5.
Tománkova u garáÏí 13. a 27.4. 11. a 25.5.
Wolkerova 15 20.4.
Fr. Rasche u parku 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Na louãkách 15 13. a 27.4. 11. a 25.5.
V. Novosady u kostela 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Újezdec Vûtrná 13.4.
Újezdec Pod dubíãky 11.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 27.4. 25.5.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Popovice U trati 14.4. 12.5.
Popovice za kapliãkou 28.4. 26.5.
Vinary u garáÏí 7.4. 5.5.
Vinary Ve dvofie 14.4.
Vinary Mezilesí II 21.4. 19.5.
Vinary RÛÏová 26.5.
Vinary Za humny u bytovky 28.4. 12.5.
Penãiãky zaãátek obce 7.4.
Henãlov náves 14.4. 12.5.
Henãlov SokolÛ 14. a 28.4.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 28.4. 26.5.
Penãice u po‰ty 19.5.
Penãice V kótû 21.4. 5.5.
âekynû nad rybníãek 19.5.
âekynû k sokolovnû 21.4.
âekynû náves 28.4.
âekynû Na ãervenici 26.5.
âekynû Podlesí 7.4. 5.5.
âekynû Boro‰ín 14.4. 12.5.
L˘sky k obchodu 7.4.
L˘sky za mostkem 21.4.
Teliãkova u kotelny 5.5.
Pod skalkou park. vzadu 19.5.
Îeravice Na návsi 14.4.
Îeravice Lapaã
Îeravice Such˘ potok 28.4. 26.5.
Îeravice Pod lesem 12.5.
V˘myslov 6.4.
Jasínkova za Priorem 13.4.

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.4.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 4.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 4.4.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava – na konci 11.4.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 11.4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 19.4.
ZOS za hvûzdárnou 19.4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid – duben a kvûten 2006
Roz‰ífien˘ harmonogram pfiedkládají Technické sluÏby ve spolupráci s Mûstem Pfierov

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

1.4. • Hrubá Voda–Jívová–Tû‰íkov–
·ternberk, 22 km, ved. J. Pûãek, odj.
6.10 hod. 
4.4. • SchÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod. A13.15 MHD ã. 2 ne-
bo pû‰ky
6.4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Maje-
tín–Brodek u Pfi., 12 km, ved. V.
Krest˘nová, odj. 8.57 hod.
8.4. • DP Krajem Pfierovského po-
vstání – trasy: 8, 15, 25, 35, 50. Pre-
zentace 7–9.30 hod. na Mûstském úfia-
dû, námûstí T. G. Masaryka, Pfierov
11.4. • SchÛzka turistÛ „Restaurace
Tribuna“ Pfierov, Sokolská 28, A13.47
hod. nástupi‰tû ã. 1 
13.4. • Odry–Dobe‰ov–Spálov–Spá-
lovsk˘ Ml˘n–Hefimánky, 20 km, ved. J.
Pûãek, odj. 7.28 hod. 
13.4. • Lipník n. B.–Pod Horou–Helf-
‰t˘n–T˘n n. B.–Lipník n. B., 15 km,
ved. J. ·vec, odj. 8.03 hod.
13.4.–16.04. • Velikonoce v Besky-
dech, ved. H. ·Èávová 
15.4. • ¤íka–âerÀava–Tesák–Ko‰o-
vy–Viãanov–Tesák, 22 km, ved. J. Pû-
ãek, odj. A7 hod. 
20.4. • Dfievohostice–Bystfiice p.
H.–¤íka–Bystfiice p. H., 17 km, ved. M.
Garzina, odj. A8 hod. 
20.4. • Grygov–Suchonice–Nele‰ovi-
ce–Kokory, 15 km, ved. V. Visnar, odj.
7.09 hod. 
22.4. • DP Za pfierovsk˘m Zubrem,
16, 22, 35 km, ved. J. Pûãek, odj. 7.06
hod., start âD Hranice n. M.
23.4. • DP Za pfierovsk˘m Zubrem,
13, 22, 35 km, ved. J. Pûãek, odch. 7
hod., sraz u Sokolovny 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

2.4. • Ho‰tejn–Drozdovská Pila–Droz-
dov–RÛÏové Údolí–Zábfieh, 19 km, odj.
vlak 7.44 hod., vede Vl. Wnuk.
5.4. • StfieÀ–Lhota n. M.–Náklo–Pfií-
kazy, 10 km, odj. vlak 9.44 hod., vede
L. Poláková.
12.4. • Penãice–Záb. Lhota–âeky-
nû–Vinary–Pfierov, 11 km, odjezd bus
9 hod., vede Zd. Sladk˘.
15.4. • Ho‰tejn–Cukrová bouda–StráÏ-
ná–Lázek–Cotkytle–·títy, 19 km, odj.
vlak 5.44 hod., vede Vl. Wnuk.
22.4. • Turistick˘ pochod Za pfierov-
sk˘m zubrem, trasy 50, 35, 22, 16 km,
start 6–10 hod. bufet nádraÏí Hranice,
cíl 12–18 hod. tamtéÏ. 
22.4. • Cykloturistická jízda Na kole
Pfierovskem, 120, 100, 80, 60, 40, 27
km, start 7–10 hod. sokolovna Pfierov,
cíl tamtéÏ do 18 hod.
23.4. • Turistick˘ pochod Za pfierov-
sk˘m zubrem, 35, 22, 13 km, start 7–9
hod. sokolovna, cíl tamtéÏ do 16 hod.
23.4. • Cykloturistická jízda Na kole
Pfierovskem, 95, 70, 55, 40, 25 km,
start 7–9 hod. sokolovna, cíl do 16 hod.
29.4. • Bzenec–Vracov–Milotice–Vl-
ko‰, 18 km, odj. vlak 8.23 hod., vede L.
Poláková.



DUBEN 2006 13

inzerce

„V˘znamnost tohoto roãníku pod-
trhl i zv˘‰en˘ zájem z fiad vedoucích
ãinitelÛ vefiejné správy i podnikate-
lÛ. Letos se utkalo 53 tenisov˘ch na-
d‰encÛ v pûti kategoriích. Hlavní by-
la dvouhra starostÛ a ãestn˘ch hostÛ
a dvouhra podnikatelÛ A, dal‰ími by-
la spoleãná dvouhra starostÛ a pod-
nikatelÛ, spoleãná ãtyfihra starostÛ
a podnikatelÛ A a nakonec spoleãná
ãtyfihra starostÛ a podnikatelÛ B“, in-

formoval jeden z organizátorÛ Zde-
nûk Danûk z kanceláfie starosty.

A kdo se stal vítûzem leto‰ního
turnajového klání?
Dvouhra starostÛ a ãestn˘ch hostÛ:
1. místo Karel Hübl – Teplice n. B.
Dvouhra podnikatelÛ „A“:
1. místo Petr Sokol
Spoleãná dvouhra starostÛ a podni-
katelÛ:
1. místo Tomá‰ Koneãn˘
Spoleãná ãtyfihra starostÛ a podni-
katelÛ „A“:
1. místo Miroslav Fikr, Josef Truhláfi
Spoleãná ãtyfihra starostÛ a podni-
katelÛ „B“:
1. místo Franti‰ek Kojetínsk˘ – Ku-
nín, Pavel Ston – Bludov

Začátkem března se ve spolu-
práci města Přerova a TK Preco-
lor Přerov uskutečnil již X. ročník
tenisového turnaje starostů,
čestných hostů a podnikatelů
O pohár starosty města Přerova.

1.4. • 1. Za Aprílem, Grygov–Králov-
ství–Rokytnice–Pfierov, 50 km, J. Bal-
cárek, vlak 7.44 hod., cyklo, pû‰í
4.4. • Restaurace Pivovar, 19 hod.
8.4. • 32. Krajem Pfierovského po-
vstání, více na stranû 10
13.–17.4. • 32. Velikonoãní pfiechod
Slovenského ráje, 5 dní, J. Pe‰ák, vlak
0.38 hod., VHT
14.–16.4. • 1. Krásy Jindfiichohradec-
ka, TfieboÀ–JindfiichÛv Hradec–Slavo-
nice–Telã, 3 × 80 km, J. Sedláãek, vlak
5.46 hod., cyklo
17.4. • 10. Velikonoãní v˘stup na
Kelãsk˘ Javorník, Rajnochovice–Kelã-
sk˘ Javorník a zpût, 16 km, M. Jakub-
cová, vlak 7.33 hod., pû‰í
23.4. • 6. Na kole za Pekafiem, Pfie-
rov–Osek–V˘kleky–Pfierov, 44 km, J.
Balcárek, sokolovna 8.30 hod., cyklo
30.4. • 12. Bíl˘ kámen, Pfierov–Koz-
lov–Zelen˘ kfiíÏ–Libava–Doma‰ov, 80
km, M. Bezdûk, Nonstop Pfiedmostí 7
hod., cyklo

KČT SK PŘEROV
vysokohorská turistika

T. Beránek, tel. 602 575 673

27.4. • Námû‰È n.H.–Terezské údo-
lí–Námû‰È n. H., 12 km, ved. Î. Zaple-
talová, odj. 6.10 hod. 
27.4. • Bfieclav–Pohansko–BoÏí les–
Bfieclav, 17 km, M. âasta, odj. 6.23 hod.
29.4. • Bystfiice p. H.–Kelãsk˘ Javor-
ník–Rajnochovice, 22 km, ved. J. Pû-
ãek, odj. 7.33 hod.

V turnaji starostů se umístil na 2. místě Miloslav Chvátil, 3. místo obsadil Pe-
tr Dutko foto Zdeněk Daněk

Harmonogram blokového
ãi‰tûní pro duben

Technické sluÏby mûsta Pfierova
5.4. ul. â. Drahlovského a ul.

Bratrská pfied mûstsk˘m
úfiadem

12.4. ul. Palackého vãetnû parko-
vi‰tû za samoobsluhou,
ul. Dr. Skaláka

19.4. ul. Barto‰ova, ul. B. Nûm-
cové

26. 4.ul. Kopaniny, ul. Brabansko
a parkovi‰tû na rohu ul. So-
kolská–Kopaniny

Ohlédnutí   Starostové se s podnikateli utkali s raketou v ruce
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA 
Tajenka je vybrána z knihy, jejíž titul je heslem dnešní osmisměrky. 
Publikace je lexikonem téměř čtyř tisíc latinských výroků a rčení.

TAJENKA OSMISMĚRKY: JE MOŽNÉ ODEJMOUT TREST, VINA VŠAK POTRVÁ DÁL.

JARO
KOS
KVĚT
MÁJ
NEPOHODA
NŮŽ

J V E T M O R Ž S Í N É H O P D

E T Ě V K O J J E N T Í M R Y S

O P U D T Y Í O E J N Y O T S T

Z R O S A Z M P B S Ě M R N E R

S M O U D R O S T L R V Ě K Ů T

V R R N Č H A A I Z E Ž Á Ž O Ž

P N O A O E R D N A N V O Z V P

Š S A D Z O N U A I K V A R T A

T P A O S K T Í C T K O S R A V

A R Ú T Á Í Y E D A Á M Á J L J

Ve druhé polovinû roku 1999 ini-
cioval pfierovsk˘ mûstsk˘ úfiad zalo-
Ïení komise, která pfiipravila slav-
nostní vstup na‰eho mûsta do
nového tisíciletí. Zde poprvé vznikla
my‰lenka pfiíjezdu Mikulá‰e a kul-
turní vystoupení „vánoãních hvûzdi-
ãek“ na venkovní scénû, a to je‰tû na
pÛvodním námûstí T. G. Masaryka.
âlenem této komise
se stal také nov˘ pra-
covník SluÏeb mûsta
Pfierova pan Rudolf
Neuls, kter˘ jako le-
tit˘ spoluhráã skupi-
ny VOX pfii‰el s my‰-
lenkou ukonãit
pfiedvánoãní shon
koncertem Pavla No-
váka a jeho kapely
Family v dopoled-
ních hodinách ·tûd-
rého dne. 

Dnes je toto vy-
stoupení jiÏ tradicí
a koncert Pavla je po-
dûkováním obãanÛ
na‰eho mûsta a vstu-
pem do poklidn˘ch
svátkÛ vánoãních, na
kter˘ se my Pfierováci
jiÏ tradiãnû tû‰íme.
Mohu fiíci, Ïe i v mé
rodinû musí b˘t v‰e
v tento den pfiichystáno tak, abychom
s manÏelkou mohli pfiijít na námûstí
a zazpívat si Pavlovy písniãky.

Obdobn˘ krásn˘ pocit jsem mûl
tentokrát veãer 9. bfiezna, kdy spo-
leãnost IMIT Mûstsk˘ dÛm uspofiá-
dala koncert Pavla Nováka. Dle mé-
ho názoru byl Mûstsk˘ dÛm po

dlouhé dobû beznadûjnû vyprodán
a fiada z nás si nostalgicky zavzpomí-
nala na léta minulá. Pavel hovofiil
o tradiãních hodnotách, o vztahu
k rodinû, pfiátelÛm a pfiírodû. 

Myslím si, Ïe tento ãlovûk, kter˘
letos 10. bfiezna oslavil své 62. naro-
zeniny, aã proÏívá nelehké Ïivotní
období, nám pfiedal na tomto kon-

certu tolik energie a elánu do Ïivota,
za coÏ jsme mu mohli jen podûkovat
právû vyprodan˘m mû‰Èákem.

Tû‰ím se, Pavle, na dal‰í tvoje kon-
certy, které nabídne‰ nejen nám do-
spûl˘m, ale i tûm nejmen‰ím, pro
které rád zpívá‰. Ing. Jiří Lajtoch

místostarosta města Přerova

Pavle, držíme ti palce!

OBLEVA
POKRYTÍ
POUČENÍ
PROMRZNUTÍ
PROSTOR
RADA

RŮŽOVKA
RYS
SJÍZDNOST
SMYK

SNĚŽNICE
SNÍH
STAROST
TÚRA

VARTA
VĚDA
ZÁVĚJE
ZMRAZKY

ZPĚT

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

3.4. • Jaroslav âernoch – Zahrádka
10.4. • Mgr. Hana M. B. NároÏná –
Renesance II.
24.4. • Olga Îupková – A co tvÛj Ïluã-
ník – má to rád?

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

6.4. • Velikonoãní dekorace (kufiátka)
13.4. • Mramorování vajíãek (vyfouk-
nuté vejce s sebou)
20.4. • Ko‰ík z vlnité lepenky
27.4. • Vyrábíme z kÛÏe – pásek

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 9 do 10 hodin pro pokroãilé

vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 11 do 13 hodin s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã na
hodinu

Symbolické vstupné 10,- Kã

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

Slavnostní koncert připravilo
město v rámci oslav 750 let své-
ho založení ve spolupráci s fir-
mou IMIT s.r.o.

Pozvánka do klubu Ïen
Pro koho: pro Ïeny od 18 let, které
chtûjí objevit kouzlo Ïenskosti ve
v‰ech období Ïivota Ïeny 
Kdy: ãinnost zahájíme ve ãtvrtek
13. dubna v 17 hodin (dal‰í ãas se
pfiizpÛsobí potfiebám úãastnic)
Kde: Pfierov, Su‰ilova 20
O ãem: pravidelná setkání nad Ïen-
sk˘mi tématy, aneb co nás trápí a co
s tím
Vstup: anonymní a zdarma
Kapacita: omezena – pro prvních
14 pfiihlá‰en˘ch
Garant: Psychologické poradenství
– cesta ke spokojenému Ïivotu,
PhDr. Jana Gebauerová
Pfiihlá‰ky: do 12. dubna
Kontakt: mobil 602 825 508, 
e-mail: nesamota@seznam.cz

750 let mûsta Pfierova

SOUZNùNÍ
veãer duetÛ
zpívají Pavla Bfiínková a Jan JeÏek

klavírní doprovod Jifií Pazour

pondûlí 10. dubna v 19.30 hodin
Velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû

Výstaviště Flora Olomouc
zve ve dnech 20. aÏ 23. dubna
k náv‰tûvû jarní mezinárodní 

zahradnické v˘stavy a veletrhu
Z nabídky expozic, odborného i zá-

bavného programu:
• Kvûtinová symfonie – ústfiední ex-
pozice ãesk˘ch a zahraniãních za-
hradnick˘ch firem vãetnû Zahrad-
nictví mûsta Vídnû vûnovaná 250. v˘-
roãí narození geniálního skladatele
W. A. Mozarta, kter˘ pob˘val a kom-
ponoval i v Olomouci 
• Expozice âeského zahrádkáfiského
svazu – sbírky masoÏrav˘ch rostlin,
kaktusÛ a sukulentÛ, jarní cibulovi-
ny, balkónové rostliny, kvûtinové
aranÏmá, prodej odborné literatury,
poradenská sluÏba
• Wollemia – Ïivá zkamenûlina –
pfiedstavení znovuobjeveného druhu
australské druhohorní rostliny
• Holandská zahrada – pfiehlídka více
neÏ 25 tisíc tulipánÛ ve 150 odrÛdách 
• Sbírkové skleníky v˘stavi‰tû – pal-
mov˘, kaktusov˘, tropick˘, subtropic-
k˘ – expozice exotické flory i fauny 
• Botanická zahrada Univerzity Pa-
lackého Olomouc – expozice Rostli-
ny zblízka
• Botanická zahrada v˘stavi‰tû Flo-
ra – skalniãky, okrasné dfieviny
• Dny Kozla na Flofie (21.–22.4.) –
folk&country festival: velké setkání
nejlep‰ích ãesk˘ch folkafiÛ
• Jarní zahradnické trhy – prodejní
• Hortifarm – veletrh drobné za-
hradní mechanizace, zahradnick˘ch
pomÛcek a potfieb
Informace: V˘stavi‰tû Flora Olo-
mouc, telefon: 585 726 111, 
fax: 585 413 370, 
info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz

Pozvánka
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MĚSTSKÝ DŮM
2., 9., 16., 23. a 30.4. od 13.45 do 18
hod. • Nedûlní párty pfii dechovce, ta-
neãní odpoledne s Pfierovskou jede-
náctkou vedenou Emilem Pospí‰ilem
6. 4. v 16 hodin • Matefiinky v pohybu
– Schola servis Pfierov
8. 4. ve 20.30 hodin • I. korunov˘ ples
Mûstského domu, vstupné 1 Kã, menu
ze 4 jídel pfii zakoupení vstupenky
za 59 Kã, hudba L. I. F. Olomouc
10.4. v 19.30 hodin • 750 let Mûsta
Pfierova – P. Bfiínková a J. JeÏek, SOUZ-
NùNÍ – známá muzikálová dueta, kla-
vírní doprovod J. Pazour
12. 4. v 19.30 hodin • Petr Spálen˘ se
skupinou New Apollo Band
20.4. v 19.30 hodin • The Rangers
Team – Ladies party. Eroticko-zábav-
n˘ pofiad je urãen˘ jen pro dámy!
24.4. v 19.30 hodin • Zkrocení aneb
Shakespeare to psal pro mlad‰í. Hrají
Z. Herfortová, V. Zawadská, B. Polák, I.
Vyskoãil/M. Moravec
27.4. v 19.30 hodin • Spirituál kvin-
tet, koncert s úvodním vstupem Pfie-
rovského dûtského sboru Pfierováãek
MD, vchod z nám. TGM po aÏ pá 8–18
hod., tel.: 581 290 311, 581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

otevírací doba v dubnu
úter˘ aÏ pátek 8–17 hod.
sobota a nedûle 9–17 hod.

4.4.–1.9. • Mûsto Pfierov – ohlédnutí
za minulostí. V˘stava k 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfierova na mûsto.
do 30.4. • Obrazy a obrázky v˘tvarné
skupiny A7 (skupina olomouck˘ch ar-
chitektÛ).
18.4. • vstup do muzea zdarma (k Me-
zinárodnímu dnu památek).
Zmûna programu vyhrazena

Ornitologická stanice
otevírací doba v dubnu

pondûlí–pátek 8–16 hod., sobota
a nedûle 9–17 hod., jindy po dohodû
6.4. v 17 hodin • V‰e o ptaãí chfiipce
– fáma nebo smrtelné nebezpeãí? Kor-
vínsk˘ dÛm na Horním námûstí, pfied-
ná‰ka a diskuze, Mgr. M. Crhonková.
do 1.5. • Ptaãí chfiipka – fáma nebo
smrtelné nebezpeãí? V˘stava.
do 30.6. • Petr Macháãek: Ptáci rákosin,
baÏin a moãálÛ. Fotografická v˘stava.
18.4. • vstup zdarma (k Mezinárodní-
mu dnu památek)
• stálá expozice – Ptáci âR

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí 15–21 společná jen v párech 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 13–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 13–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 17.4. zavřeno (svátek).

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • DUBEN 2006

Akademie III. věku
Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost, které
se konají v zasedací místnosti interní-
ho oddûlení Nemocnice s poliklinikou
v Pfierovû od 15 do 16 hodin.
19. 4. • Seniofii a rehabilitace. Pfied-
ná‰í MUDr. ¤ezáãová.

MORAVSKÝ 
ORNITOLOGICKÝ SPOLEK
29.4. • Vítání ptaãího zpûvu – téma-
ticky zamûfiená exkurze, Tovaãov (A.
Goebel, J. Polãák, J. Zámeãník), odjezd
autobusu v 6.50 hod., nást. ã. 13, sraz
u sádek v Tovaãovû v 7.30 hod. Pfiedpo-
kládá se, Ïe zájemci se mohou k exkur-
zi pfiipojit i kdykoli pozdûji pfiímo na
hrázi rybníka
30.4. • Vítání ptaãího zpûvu – téma-
ticky zamûfiená exkurze Záhlinice (Pa-
vel ·álek), sraz je v Záhlinicích v 9 hod.
pfied hostincem U ãápa. Pfiíjezd vlaku
od Pfierova v 8.43 hod. a od Bfieclavi
v 8.18 hod. Trasa vycházky bude v dél-
ce okolo ‰esti kilometrÛ. Procházka
soustavou rybníkÛ a luÏním lesem.
MoÏná ukázka odchytu ptákÛ. S sebou
pokud moÏno vhodné obleãení a obutí
do terénu, dalekohled, svaãinu a dob-
rou náladu. Akce se koná za kaÏdého
poãasí.

KPVU
21.–23.4. • Zájezd do Prahy.

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.
Výjimka: 17.4. zavřeno (svátek)

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

14.4. v 8.30 hodin • ·achov˘ turnaj
pro mládeÏ 
14.4. v 14.30 hodin • ·achov˘ turnaj
pro dospûlé i mládeÏ
21.–23.4. • Velk˘ táborov˘ konkurz –
‰kolení vedoucích a praktikantÛ

DUHA KLUB DLAŽKA
tel.: 581 219 852 • www.dlazka.cz

e-mail: dlazka@dlazka.cz
3.–7.4. • Velikonoãní salon
13.4. v 15.30 hodin • Vystoupení Pfie-
rovského dûtského sboru, Taneãní ‰ko-
ly a Tûlov˘chovy na námûstí TGM.
13.4. od 10 do 12 hodin • Malujeme
·karedice – v˘roba velikonoãních vají-
ãek v netradiãních podobách.
20.4. od 13 hodin • Dûtské dopravní
odpoledne. SoutûÏ pro dûti od 6 do 14
let se koná na doprav. hfii‰ti DDM Atlas.

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

HRAD HELFŠTÝN
otevírací doba v dubnu 
úter˘–nedûle 9–17 hod.

do 31.10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
do 31.10. • Otevfiení expozice Umû-
leckého kováfiství
8.4.–30.4. • V˘stava kraslic
14.4. • vstup do hradu zdarma
14.4.–29.10. • âeská kovová plastika
(vernisáÏ 14.4. v 15 hod., vystoupí sku-
pina PÅLE-MÅLE Quintet )
17.4. • Ukázky rÛzn˘ch technik zdobe-
ní velikonoãních kraslic (od 10–15 hod.)

HRAD SOVINEC
15. a 16.4. • Na pomlázkové veselici.
Jarmark lidov˘ch fiemesel ve folklór-
ním duchu, hudba a zvyky pfii vítání
jara, po oba dny 9–19 hodin.
29. a 30.4. • Pfiízrak temné vûÏe. Pá-
lení ãarodûjnic na hradû. Sobota 9–21,
nedûle 9–18 hodin.

K dispozici budou mít účastníci exkurze i stativový dalekohled. 

22.4. od 14 do 17 hodin • Vyrábíme
zahradní keramiku.
27.4. od 15 do 18 hodin • Dûtsk˘ pû-
veck˘ sbor Pfierováãek vystoupí v úvo-
du koncertu Spirituálu kvintet. Kon-
cert se koná ve velkém sále MD.
Páteãní keramické hrátky od 15 do 18
hodin, sobotní od 9 do 12 hodin

VÝJIMKY – plavecký areál
13.4. dětský 10–20

50 m 10–21
14.4. dětský 10–20

50 m 10–22
17.4. dětský a 50 m zavřeno

Nábor do plavecké
přípravky

Její dal‰í bûh zaãíná 3. dubna a kon-
ãí 26. ãervna. Je urãen dûtem od 5
let. Pfiihlá‰ky lze vyzvednout v po-
kladnû plaveckého areálu, a to 30.3.
od 15 do 18 hodin. V˘cvik zaãíná jiÏ
3.4. od 16 do 17 hodin. Poplatek 750
Kã mÛÏete zaplatit jen 3.4. od 15 ho-
din v hale plaveckého areálu. V˘cvik:
pondûlí a ãtvrtek od 16 do 17 hodin.

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

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

18. 4. aÏ 28. 4. • Oldfiich Kulhánek
– grafika. V˘znamn˘ autor souãas-
né grafické tvorby, absolvent Vyso-
ké ‰koly umûleckoprÛmyslové
v Praze, vstoupil do svûta umûní
v polovinû ‰edesát˘ch let jako suve-
renní kreslífi a grafik. Záhy se zaãí-
ná prosazovat nejen na domácí, ale
i na zahraniãní scénû. Jeho tvorba
je koncipována do rozmûrnûj‰ích
cyklÛ, z nich jsou známé na pfiíklad
Pocty, Poku‰ení, Malá anatomie, Si-
tuace, Îivly, Ruce, Bestiarium.
Mnoho dal‰ích lze nalézt v fiadû svû-
tov˘ch sbírek a mÛÏeme je bez pfie-
hánûní fiadit k cyklÛm velk˘ch mist-
rÛ. S jeho dílem se dennû v‰ichni
setkáváme na bankovkách. Za zmín-
ku stojí také jeho tvorba z oblasti
exlibris. Zveme vás na v˘stavu jeho
souãasné tvorby, která se koná ve
dnech 18. aÏ 28. dubna.

V dubnu bude v galerii vystavovat v˘tvarník Bohumil Neãas, kter˘ Ïije a tvo-
fií v Blansku. V˘stava bude pfiedstavovat pfiedev‰ím jeho malífiskou tvorbu. K ma-
lování vyuÏívá vût‰inou kombinovanou tvorbu, olej v rÛzn˘ch obmûnách. Pfii
tvorbû hledá nepfiíliÏ obvyklé postupy, napfiíklad obrazy, které pfiesahují formát
plátna a pokraãují na rámu, jiné jsou doplnûny trojrozmûrn˘m detailem. Hlav-
ním motivem je vût‰inou Ïena. Jeho obrazy a grafiky jsou zastoupeny v sou-
krom˘ch sbírkách mnoha zemí Evropy, v USA a Kanadû. V âeské republice pra-
videlnû vystavuje v Praze, Brnû, Olomouci a v mnoha dal‰ích mûstech. Bohumil
Neãas se také vûnuje návrhÛm expozic na v˘stavách a veletrzích. Jeho v˘tvar-
ná fie‰ení veletrÏních expozic âR zaujala mimo jiné v PafiíÏi, Pekingu, Chicagu,
Manile, Moskvû a v dal‰ích mûstech ve svûtû.

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

Kino Hvězda

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

6. aÏ 20. dubna • A‰ot
Arakeljan a jeho pfiátelé.
Charakteristické pro Ara-
keljanovu malbu je, Ïe v ní
spl˘vá v˘chodoevropsk˘
a západoevropsk˘ element
do fascinujícího zpÛsobu
vyjádfiení plnûného napûtí.
Jeho optick˘ a reáln˘ obraz
v‰ak sv˘m podivuhodn˘m
a charakteristick˘m malífi-
sk˘m rukopisem pfietvofiu-
je v imaginativní obraz,
v nûmÏ se básnická vize umûlce sluãuje se skuteãnou i tu‰enou krásou pfiírody,
zakletou do zdánlivû prost˘ch tvarÛ kvûtin. VernisáÏ se koná ve ãtvrtek 6. dub-
na v 17.30 hodin.

1.–2.4. v 17.30 hodin • P¯CHA
A P¤EDSUDEK (Velká Británie, ro-
mantick˘, titulky, premiéra). Nejhor‰í
je, kdyÏ nûkoho k smrti nenávidíte a zá-
roveÀ bez nûj nemÛÏete b˘t. Jeden
z nejãtenûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích kniÏ-
ních bestsellerÛ britské spisovatelky
Jane Austen. 
3.–5.4. v 17.30 hodin • DÒKAZ (USA,
komorní drama, titulky, premiéra). Dûdí
se s genialitou i ‰ílenství? B˘t v˘jimeãn˘
nebo Ïít s nûk˘m takov˘m ãasto pfiiná‰í
víc problémÛ neÏ radosti. K názorn˘m
pfiíkladÛm tohoto tvrzení nepochybnû
patfií i Catherine se sv˘m otcem...
1.–4.4. ve 20 hodin • MNICHOV (USA,
thriller, titulky, premiéra). V roce 1972
cel˘ svût sledoval zavraÏdûní 11 izrael-
sk˘ch sportovcÛ na mnichovské olym-
piádû. Je to pfiíbûh o tom, co následo-
valo. Nejtragiãtûj‰í den v olympijsk˘ch
dûjinách...
6.–12.4. v 17 hodin • GEJ·A (USA, ro-
mantické, drama, titulky, premiéra).
I gej‰a mÛÏe milovat. Pfiíbûh filmu je
zasazen do tajemného exotického svû-
ta, jenÏ si dodnes uchovává své kouzlo.
Malá japonská holãiãka je odtrÏena od
sv˘ch chud˘ch rodiãÛ...
6.–9.4. ve 20 hodin • ZKROCENÁ
HORA (USA/Kanada, milostná roman-
ce, premiéra, titulky). Pfiíbûh zakázané
vá‰nû. OSCAROV¯ FILM 2006. Poznali
se v létû roku 1963, kdy se nechali na-
jmout jako pastevci ovcí a nikdy na se-
be nedokázali zapomenout. 
10.–11.4. ve 20 hodin • WALK THE
LINE (USA, hudební Ïivotopisné drama,
titulky, premiéra). Láska spaluje. V roce
1955 vkráãel drsn˘, vyzábl˘ kytarista,
kter˘ si fiíkal J.R.Cash, do tehdy je‰tû ne-
znám˘ch Sun Studios v Memphisu.
13.–19.4. v 17.30 a 13.–18.4. ve 20 ho-
din • DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). A chládek je fuã. Opût se vra-
cejí hrdinové z prostfiedí pod bodem
mrazu. Chlupat˘ mamut Manny, leno-
chod Sid, tygr Diego a prehistorická kry-
so/veverka, vûãná smolafika Kryserka. 
20.–23.4. v 16.30 hodin • HARRY
POTTER A OHNIV¯ POHÁR (USA, ro-
dinn˘, ãesk˘ dabing). Doba bude zlá
a temná… âtvrt˘ rok Harryho Pottera
ve ·kole ãar a kouzel v Bradavicích bu-
de opût pln˘ pfiekvapení, akce a nebez-
peãí. Bradavice pofiádají Turnaj tfií kou-
zelníkÛ… SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK:
l. cena velkoplo‰n˘ baner Harry Potter,
2. cena plakát baner Harry Potter, 3. ce-
na plakát Harry Potter.
24.–26.4. v 17.30 hodin • PRIME
(USA, komedie, titulky, premiéra). KdyÏ
uÏ i terapeut potfiebuje terapii… He-
reck˘ koncert Umy Thurman a Meryl
Streep. Fotografka Rafi je velmi atrak-
tivní 37-letá Ïena. 
20.–23.4. ve 20 hodin • HOSTEL
(USA, horor, titulky, premiéra). Nej-
hrÛznûj‰í film posledních deseti let.
Hostel vypráví pfiíbûh dvou kamarádÛ...

24.–25.4. ve 20 hodin • FIREWALL
(USA, akãní, thriller, titulky, premiéra).
V‰e, co miluje, mÛÏe b˘t pouÏito proti
nûmu… Úspû‰ná kariéra, vysoké reno-
mé, krásná Ïena, dvû dûti. 
27.4.–3.5. v 17.30 a 27.4.–2.5. ve 20
hodin • ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU (âR,
komedie, ãeská verze, premiéra). Ko-
medie podle bestselleru Michala Wie-
wegha. Na dovolenou autobusem k Ja-
dranu vyráÏí náhodná skupinka cestu-
jících. 

5.4. ve 20 hodin • PROJEKT
100/2006, AÎ P¤IJDE KOCOUR (âR,
satirická komedie, ãeská verze). Ocenû-
ní: Cannes 1963 – Cena poroty. Do ma-
lebného ãeského mûsteãka pfiijede kou-
zelník s krasavicí Dianou a kocourem,
schopn˘m odhalit skryté vlastnosti lidí. 

12.4. ve 20 hodin • ZLOMENÉ
KVùTINY (USA, komedie, titulky). Don-
chuán v depresi obráÏí exmilenky…
Ocenûní: âesk˘ lev 2006 – nejlep‰í za-
hraniãní film. Velká cena na festivalu
v Cannes 2005. Pod taktovkou jednoho
z nejlep‰ích americk˘ch nezávisl˘ch re-
ÏisérÛ Jima Jarmusche, podává Bill
Murray dal‰í ze sv˘ch neopakovateln˘ch
hereck˘ch kreací...
19.4. ve 20 hodin • DOBROU NOC
A HODNù ·TùSTÍ (USA, drama, ti-
tulky, premiéra). Ocenûní: 5 ocenûní na
MFF Benátky 2005, nejlep‰í mimoev-
ropsk˘ film na Evropské filmové cenû
2005, Zlat˘ Glóbus. âernobíl˘ film Ger-
ge Clooneyho je rekonstrukcí sporu
komentátora zpravodajství stanice CBS
Edwarda Murrowa se senátorem Josep-
hem McCarthyhym. 
26.4. ve 20 hodin • âÍ≈AN (Dán-
sko/Norsko/·védsko, tragikomedie, ti-
tulky, premiéra). Ocenûní: 40. MFF
v Karlov˘ch Varech 2005: Cena FIP-
RESCI, Cena ekumenické poroty. Sní-
mek je pfiíbûhem o zvlá‰tní lásce na po-
zadí dvou odli‰n˘ch kultur. 

2.4. v 15 hodin • ANDùL PÁNù (âR,
filmová pohádka, ãeská verze). Filmová
pohádka na motivy pohádek BoÏeny
Nûmcové.
9.4. v 15 hodin • SOBECK¯ OBR (âR,
dûtské pásmo). Pásmo animovan˘ch
pohádek pro nejmen‰í diváky.
16.4. v 15 hodin • DOBA LEDOVÁ 2
– OBLEVA (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing, premiéra). O nerozbit-
ném pfiátelství trojice hrdinÛ.
23.4. v 15 hodin • O PRINCEZNù,
KTERÁ V·ECHNO VIDùLA (âR, dût-
ské pásmo). Pásmo animovan˘ch po-
hádek pro nejmen‰í diváky.
30.4. v 15 hodin • MACH A ·EBE-
STOVÁ K TABULI (âR, animovan˘).
15 pfiíbûhÛ Macha a ·ebestové.

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

O. Kulhánek Z cyklu Monteverdi, lept

A. Arakeljan Modern Still

AÏ do poloviny mûsíce dubna bude pokraãovat
v Domeãku tradiãní Jarní v˘stava – kraslice, veli-
konoãní dekorace, modrotisk, originální jarní ko-
lekce textilu a pol‰táfikÛ, prostírání a sváteãní tex-
tilní doplÀky. V˘stava bude prÛbûÏnû doplÀována.
Od 20. dubna pak mohou náv‰tûvníci zhlédnout
soubornou v˘stavu keramikÛ Jana Vichty a Old-
fii‰ky Edlerové.


