
Pestrou ochutnávkou různých hudebních žánrů, humoru a zajímavých setkání se známými umělci, tím vším
může být pro diváky několikadenní kulturní pořad  NEBE POČKÁ..., který nese podtitul Setkání s hudbou a poezií.
V Přerově v Městském domě proběhne v měsíci listopadu jeho III. ročník.

Kultirní agentura M, Město Přerov, Městská knihovna v Pře-
rově, p.o., Nadační fond PJF a Státní okresní archiv v Přerově
uvádějí

KONCERT
• Irena Budweiserová a skupina Fade In
• Jiří Dědeček
• skupina Hm…
• Novojičínské sexteto Pohoda
• Přerovská hudební společnost Entuziasté
uvádí Mirek Kovářík
neděle 20. listopadu 2005 v 19.30 hodin
velký sál Městského domu v Přerově

VÝSTAVA
Život a dílo Oldřicha Mikuláška
Osobnost přerovského rodáka, básníka Oldřicha
Mikuláška, v dobových dokumentech a fotografiích.
Připravil Státní okresní archiv v Přerově.

7. listopadu - 11. prosince 2005
Kino Hvězda v Přerově

POVÍDÁNÍ O LITERATUŘE
A ŽIVOTĚ, BÁSNÍCÍCH A POEZII
• Antonín Přidal
• Věra Mikulášková
Známý moderátor, publicista, básník a překladatel
Antonín Přidal vystoupí spolu s Věrou Mikuláškovou,
manželkou významného přerovského rodáka,
básníka Oldřicha Mikuláška.
středa 9. listopadu 2005 v 19.30 hodin
předsálí Městského domu v Přerově

KLUBOVÝ VEČER
mezi humorem, hudbou a poezií
• Martin Pluháček
• David Vávra
• Jaroslav Wykrent
• Roman Venclovský
Setkání známých osobností, jehož součástí bude
vyhlášení výsledků literární soutěže.
sobota 19. listopadu 2005 ve 20.00 hodin
předsálí Městského domu v Přerově

Předprodej vstupenek v Městském domě, tel.: 581 217 596

Nebe počká... 2005
Setkání s hudbou a poezií
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Ing. Václav Krejãí
za vefiejnû prospû‰nou a odbornou práci 

pro mûsto Pfierov

Miroslav Sekera
za práci s mládeÏí v oblasti Ïivotního prostfiedí 

a myslivosti

Prof. MUDr. Jifií Bártek, Csc.
za propagaci rodného mûsta a pfiínos svûtovému

zdravotnictví

RNDr. Stanislav Frank, Csc.
za propagaci mûsta Pfierova a vûdeckou ãinnost 

v oblasti svûtové akvaristiky

Zdenûk Joukl
za dlouholetou v˘chovu mládeÏe v oblasti sportu

Drahomíra Stoklásková
za celoÏivotní práci v ochotnickém divadelnictví

PhDr. Jifií Lapáãek
za rozvoj regionální historie, propagaci mûsta Pfierova

a publikaãní ãinnost

Dipl. Ing. Georg Klein
za rozvoj demokracie a lidsk˘ch práv 

Miroslav Smolka
za propagaci mûsta Pfierova v oblasti populární hudby

Prof. Dr. Jean Madera
za celoÏivotní naplÀování odkazu Jana Ámose

Komenského

Ing. Leonard Dûrda
za propagaci mûsta Pfierova v oblasti plaveckého sportu

V‰em vyznamenan˘m byla pfiedána Cena mûsta Pfiero-
va – pamûtní medaile J. A. Komenského 27. fiíjna u pfií-
leÏitosti 87. v˘roãí vzniku samostatného âeskoslovenska.

Cena mûsta Pfierova 2005 pro v˘znamné osobnosti
I v tomto roce mûstská rada pokraãuje v tradici

udûlení Ceny mûsta Pfierova Medaile J. A. Komen-
ského v˘znamn˘m rodákÛm a obãanÛm svého mûsta.
Letos ocenila jedenáct obãanÛ, ktefií se svou ãinností
v nejrÛznûj‰ích oblastech zaslouÏili o rozvoj Pfiero-
va a jeho propagaci nejen v na‰í republice, ale mnoh-
dy i v zahraniãí. Mezi leto‰ní vyznamenané patfií:
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Ve dnech 4. aÏ 6. listopadu se na
pfierovském v˘stavi‰ti uskuteãní jiÏ
druh˘ roãník prodejní v˘stavy Cho-
vatel – Zahrádkáfi – Zemtech. Orga-
nizátory v˘stavy jsou Genoservis, a.s.
Olomouc a âesk˘ svaz chovatelÛ.

„V loÀském roce bylo vystaveno ví-
ce neÏ tfii tisíce drobn˘ch zvífiat –
králíkÛ, holubÛ, drÛbeÏe, letos by mûl
b˘t poãet vystaven˘ch zvífiat pfiinej-
men‰ím stejn˘. Náv‰tûvníci se mo-
hou tû‰it na nûkteré novinky, a to ex-
pozici exotického ptactva a koãek.
Prezentovat se budou chovatelé z ce-
lé Moravy a Slezska, ktefií nabídnou
dostatek zvífiat i ke koupi. Nebude
chybût ani nabídka a prodej chova-
telsk˘ch potfieb, krmiv a pfiípravkÛ
slouÏících k úspû‰nému chovu. Bo-
hatá bude i nabídka ovocn˘ch strom-
kÛ, zahrádkáfisk˘ch potfieb a drobné
zahradní techniky. Pro náv‰tûvníky
budou pfiipraveny i potravinové
ochutnávky, pfiedev‰ím uzenáfisk˘ch
v˘robkÛ. Prezentovat se bude fiada fi-

Komise pro obãanské
záleÏitosti
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 naroze-
n˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi ‰e-
desát let spoleãného Ïivota. Svatby zajistíme i pro manÏele, ktefií nebyli od-
dáni 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

âlenky komise dûkují prodejnám Mája na nám. Pfierovského povstání, Knize
Îerotín Z.H. s.r.o. a firmû Konica foto studio v ulici Komenského za poskytnutí
slev pfii nákupu dárkÛ, které jsou pfiedávány pfii obfiadech vítání dûtí. 

Za ãleny komise Ludmila Tomaníková, pfiedsedkynû.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
6.11. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 978

13.11. Lékárna ALFA, nám. Pfierov. povst. 581 204 419
17.11. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
20.11. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
27.11. Lékárna U ‰tûstûny, âechova 25 581 209 238

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U kostela, lékárna U nádraÏí, lékárna Komenského, 
lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v záfií
– nedûle a svátky od 8.00 do 18.00 hodin

Chovatel – Zahrádkáfi – Zemtech 2005Pozvánka na v˘stavu

Z loÀského roãníku v˘stavy

V Olomouci se ve dnech 3. aÏ 5. li-
stopadu uskuteãní na v˘stavi‰ti Flo-
ra jubilejní 30. roãník stavebního

a technického veletrhu STAVOTECH
Olomouc, kter˘ se kaÏdoroãnû tû‰í
velkému zájmu náv‰tûvníkÛ. 

Mûsto Pfierov, 
zastoupené Domovní správou

mûsta Pfierova, nabízí k prodeji
formou v˘bûrového fiízení – auk-
ce neobsazené byty do vlastnictví
dle zák. ã. 72/1994 Sb., o vlast-

nictví bytÛ v platném znûní. 

V˘bûrové fiízení – aukce 
se uskuteãní v pondûlí 

dne 21.11. 2005 ve 14 hodin 
v Mûstském domû v Pfierovû, 

nám. T. G. Masaryka – mal˘ sál 

BliÏ‰í informace o prodeji bytÛ bu-
dou zvefiejnûny v inzertní ãásti Nové-
ho Pfierovska 4. 11. 2005, na úfiedních
deskách Mûstského úfiadu Pfierov, Kra-
tochvílova ul., na infotextu Kabelové
televize, v informaãní skfiíÀce Domov-
ní správy mûsta Pfierova, Blahoslavo-
va ã. 3, na www.dsmp.cz, pfiípadnû je
moÏno se informovat na telefonu
581 290 236.

Stavební a technick˘ veletrh Pfierov 2004

rem nabízejících spotfiební zboÏí“,
sdûlila Kamila Stroinová, jedna z or-
ganizátorek v˘stavy.

Vstupné zÛstalo nezmûnûno a oso-
by star‰í 12 let zaplatí stejnû jako vlo-
ni 40 korun. V˘stavi‰tû bude pro ve-
fiejnost otevfieno v pátek a v sobotu

v dobû od 9 do 17 hodin, v nedûli pak
od 9 do 15 hodin. Parkování bude za-
ji‰tûno v areálu v˘stavi‰tû. Vjezd na
parkovací plochy bude organizován
zadní bránou v˘stavi‰tû a pfiíjezd k ní
bude oznaãen na pfiíjezdové komuni-
kaci k v˘stavi‰ti. ·af

Jubilejní 30. roãník stavebního a technického veletrhu
Jeho souãástí je také fiada dopro-

vodn˘ch v˘stav, konferencí a prezen-
tací, napfiíklad Olomoucké dny archi-
tektury a stavebnictví (ODAS) –
multiÏánrová akce vedoucí k propaga-
ci a popularizaci architektury a sta-
vebnictví v regionu, RegionInvest -
krajská pfiehlídka investiãních pfiíle-
Ïitostí, kde se mimo jiné nachází pro-
stor pro prezentaci mûst a obcí Olo-
mouckého kraje a EKOENERGIE -
v˘stava a konference pro vyuÏití ob-
noviteln˘ch zdrojÛ energie. 

Ve ãtvrtek a pátek jsou brány v˘-
stavi‰tû Flora otevfieny od 9 do 18
hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin.

Úfiad práce v Pfierovû
a Informaãní a poradenské stfiedisko

pofiádá ve spolupráci s mûstem Pfierov

prezentaãní v˘stavu 
stfiedních ‰kol 

pfierovského regionu, 
jejich studijních a uãebních

oborÛ pro ‰kolní rok
2006/2007

Prezentace se budou konat
v Mûstském domû v Pfierovû 

1. 11. 9–18 hodin 
a Stfiední prÛmyslové ‰kole 
v Hranicích, Studentská ul., 

7. 11. 9–16.30 hodin
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Krátce z jednání 
radních dne 5. fiíjna
❖ Odvolali Ing. Petra Ho‰Èálka z funkce ãlena ko-

mise „Pro hospodafiení s obecními byty“.

❖ Odvolali z funkce jednatele spoleãnosti BIOPLYN
s.r.o. se sídlem Pfierov, Ing. Martina Kuãeru a jme-
novali do funkce jednatele této spoleãnosti Ing. Ji-
fiího Lajtocha.

❖ Odvolali s úãinností od 5. 10. 2005 ãlena Komise
prevence kriminality pana Mgr. Jana Polanského
a jmenovali ãlenem Komise prevence kriminality
paní PhDr. Janu Gebauerovou, odbornou vedoucí
KKC Kappa.

❖ Odvolali s úãinností od 6. 10. 2005 Petra Mand-
rholce z ãlenství v Komisi pro kulturní památky
a jmenovali ãlenem této komise Mgr. Evu ÎáÏo-
vou.

❖ Odvolali ke stejnému datu JUDr. Milo‰e âepku
z ãlenství v Komisi hospodáfiského a územního roz-
voje a jmenovali ãlenem této komise pana Anto-
nína Pindura.

❖ Schválili uzavfiení deklarace o spolupráci mezi
Mûstem Pfierov a polsk˘m mûstem Ozimek na pol-
ském projektu „Dinopark etapa III - propagace“.

Krátce z jednání
zastupitelÛ 19. fiíjna 
❖ Svûfiili  s úãinností od 20. fiíjna 2005

a) starostovi Jindfiichu Valouchovi plnûní úkolÛ
souvisejících se zastupováním mûsta Pfierova v
oblasti samostatné pÛsobnosti svûfiené do kom-
petence Odboru dopravy, 

b) místostarostovi Mgr. ZdeÀku Boháãovi plnû-
ní úkolÛ spadajících do kompetence Odboru
rozvoje,

c) místostarostce Mgr. Elenû Grambliãkové pl-
nûní úkolÛ spadajících do kompetence Odboru
sociálních sluÏeb a zdravotnictví (mimo ãin-
ností spojen˘ch s plnûním úkolÛ v oblasti pre-
vence kriminality).

❖ Ponechali 

a) místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi plnû-
ní úkolÛ spadajících do kompetence Odboru
majetku mûsta, jeho správy a provozu, Odboru
finanãního a Odboru právního, 

b) místostarostce Mgr. Elenû Grambliãkové pl-
nûní úkolÛ spadajících do kompetence Odboru
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Odboru Ïivot-
ního prostfiedí a Odboru zemûdûlství,

c) místostarostovi Mgr. ZdeÀku Boháãovi plnû-
ní úkolÛ spadajících do kompetence Odboru so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví - oblast preven-
ce kriminality.

❖ Schválili zámûr smûny pozemkÛ mezi mûstem
Pfierov a firmou EK 1.

❖ Schválili podání Ïádosti o finanãní podporu ze
státního rozpoãtu âR v rámci vyhlá‰eného dotaã-
ního programu Podpora terénní práce 2006, kte-
r˘ je urãen na v˘daje spojené se zaji‰tûním a rea-
lizací specifick˘ch sociálních sluÏeb v sociálnû vy-
louãen˘ch komunitách a schválili spoluúãast mûs-
ta Pfierova na vyhlá‰eném dotaãním programu
Podpora terénní práce 2006 ve v˘‰i 366 tisíc ko-
run na dva terénní pracovníky.

Rada a Zastupitelstvo mûsta Pfierova

Poãátkem fiíjna leto‰ního roku na-
byl úãinnosti zákon ã. 218/2005 Sb.,
kter˘m se mûní zákon ã. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpeãení, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, dále zákon o Ïi-
votním minimu a zákon o státní so-
ciální podpofie.

„Nová právní úprava pfiinese lep-
‰í podmínky rodiãÛm peãujícím osob-
nû, celodennû a fiádnû o dlouhodobû
tûÏce zdravotnû postiÏené nezletilé dí-
tû, které vyÏaduje mimofiádnou péãi.
ZároveÀ zlep‰í podmínky tûm, ktefií
se starají o zletilé nebo staré obãany,
jedná se o osoby pfieváÏnû nebo úplnû
bezmocné a osoby star‰í 80 let a ãás-
teãnû bezmocné“, informovala nás Lud-
mila Ho‰Èálková, vedoucí odboru soci-
álních dávek mûstského úfiadu.

„Na základû tohoto zákona se zv˘-
‰í pfiíspûvek pfii péãi o jednu osobu
ze souãasn˘ch 3 776 na 5 310 korun
mûsíãnû. Pokud obãan peãuje o dvû
a více osob, bude místo souãasn˘ch
6 490 korun pobírat mûsíãnû 9 086
korun. Pokud si obãané pfii pobírá-
ní tohoto pfiíspûvku pfiivydûlávají,
mohou si v souãastné dobû maxi-
málnû pfiivydûlat 3 540 korun ãisté-
ho pfiíjmu mûsíãnû, aniÏ by jim ná-
rok na pfiíspûvek zanikl. Nová
právní úprava zvy‰uje tuto ãástku
na 5 900 korun“, vysvûtlila Ludmila
Ho‰Èálková.

„Novela podpofií i rodiny, které
mají dítû v pûstounské péãi. Tyto ro-
diny budou moci pobírat pfiíspûvek
pfii péãi o osobu blízkou a zároveÀ

dostávat odmûnu pûstouna, aniÏ by
ztratili nárok na jednu z dávek.
Oproti souãasnému stavu budou
moci pobírat pfiíspûvek i ti, ktefií pe-
ãují o osobu blízkou, napfiíklad ba-
biãku, a zároveÀ pobírají rodiãovsk˘
pfiíspûvek pfii péãi o dítû ve vûku do
ãtyfi, pfiípadnû sedmi let. I v tomto
pfiípadû novela umoÏní soubûh tûch-
to dávek. Podmínkou je, aby se oba
pfiíspûvky neposkytovaly z dÛvodu
péãe o tutéÏ osobu. Nová právní
úprava souãasnû umoÏÀuje soubûh
pobírání pfiíspûvku s vdovsk˘m
a vdoveck˘m dÛchodem. ObãanÛm,
ktefií pobírají vedle pfiíspûvku pfii
péãi o blízkou nebo jinou osobu dáv-
ky sociální péãe vázané na sociální
potfiebnost, budou úfiady pfii hodno-

cení jejich pfiíjmu zapoãítávat pfiís-
pûvek pouze z poloviny“, sdûlila Lud-
mila Ho‰Èálková.

Nová právní úprava dále umoÏÀuje
povaÏovat podmínku celodenní péãe
za splnûnou i v pfiípadech, kdy dítû bu-
de ve ‰kolní druÏinû, ‰kolním klubu
nebo ve stfiedisku zájmové ãinnosti.
A to zejména z dÛvodu, aby bylo umoÏ-
nûno rodiãÛm odpoãívat, aby mohla
b˘t poskytovaná péãe kvalitní.

Podrobné informace obãané mo-
hou získat osobnû nebo telefonicky
pfiímo na Oddûlení pro staré a zdra-
votnû postiÏené na Odboru sociál-
ních dávek, které sídlí na adrese
Pfierov Smetanova 7, pfiízemí vlevo,
kanceláfi ã. 10.

·af

Zmûny u pfiíspûvkÛ pfii péãi o blízkou ãi jinou osobu

UpozorÀujeme obãany, kter˘m byl
vydán obãansk˘ prÛkaz do
31. 12. 1994, Ïe jim zákon o obãan-
sk˘ch prÛkazech nafiizuje poÏádat
do 30. listopadu 2005 o vydání no-
vého obãanského prÛkazu. Dnem
1. 1. 2006 se tyto obãanské prÛkazy
stávají neplatn˘mi.

Dnem 1. 10. 2005 ve‰el v platnost
zákon, kter˘m je stanoveno, Ïe ob-
ãané narozeni pfied 1. 1. 1936 ne-
musejí Ïádat o vydání nového ob-
ãanského prÛkazu, pokud v nûm

mají zapsanou platnost „BEZ OME-
ZENÍ“. Na takov˘ obãansk˘ prÛkaz
v‰ak není moÏno cestovat ani v rám-
ci EU.

Od 1. 1. 2006 lze pro cesty do stá-
tÛ EU pouÏít pouze obãanské prÛ-
kazy se strojovû ãiteln˘mi údaji (ze-
lené, typ karta, na zadní stranû
malá kopie fotografie), kter˘m ne-
skonãila doba jejich platnosti a kte-
ré nemají ustfiiÏen˘ roh (zmûna tr-
valého pobytu, jména nebo pfiíjmení
apod.).

Obãané, ktefií mají povinnost poÏá-
dat v tomto roce o v˘mûnu obãanské-
ho prÛkazu a neuãiní tak do 30. listo-
padu 2005, se dopou‰tûjí pfiestupku, za
kter˘ je moÏno uloÏit pokutu do
10 000 Kã. 

Pracovi‰tû obãansk˘ch prÛkazÛ se
nachází na nám. T. G. Masaryka 16
v I. poschodí. Úfiední hodiny: pondû-
lí a stfieda 8–11.15 hod. a 12–17
hod.; úter˘ a ãtvrtek 8–11.15 hod.
a 12–15.00 hod.

V pátek je pro vefiejnost zavfieno.

Telefonní spojení: 581 268 680
Informace o ãekacích dobách

a poãtu obãanÛ ãekajících na obs-
louÏení si mÛÏete zjistit na interne-
tu, adrese http://www.mu-prerov.cz/,
sekce elektronická obsluha obãana
a zji‰tûní stavu obsluhy klientÛ. Na
stejné adrese se mÛÏete k podání Ïá-
dosti i objednat na urãit˘ den a ho-
dinu kliknutím na objednávka k obs-
louÏení.

Jaroslav Sláma, 
vedoucí správního odboru

Informace k platnosti obãansk˘ch prÛkazÛ

na vefiejné jednání
v Îeravicích

ve stfiedu 9. listopadu v 17 hodin 
v budovû staré ‰koly. 

Na programu budou mimo jiné informa-
ce pracovníkÛ odboru rozvoje MûÚ Pfierov

ohlednû vyuÏití b˘valé ‰kolky.

Pozvánka
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Osobní i uÏitkové vozy
Poji‰tûní a leasing

Autoskla        : Prodej, montáÏ, tónování
âistûní aut     : Interiér, karoserie, motor
CHIP-TUNING : Zv˘‰ení v˘konu aÏ o 25 %

Prodej autodílÛ, karosáfiské,
mechanické, maziva, autokosmetika,
tuning, autopotahy, taÏná zafiízení…
Najdete nás naproti OD Prior v areálu kina Hvûzda

Kompletní nabídka
nov˘ch vozidel tûchto znaãek
SEAT, ·KODA, HONDA, VOLKSWAGEN,
HYUNDAI, MERCEDES-BENZ,
SMART, CHRYSLER

AUTOSALON HVùZDA
ROSTISLAV BùHAL telefon/fax: 581 277 999
âECHOVA 243 mobil: 724 080 288
P¤EROV 750 02 e-mail: autosalon.hvezda@seznam.cz
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Kraj podporuje zachování
vrtulníkové základny

Zástupci pfierovské radnice spoleãnû s vedením
Olomouckého kraje i nadále budou usilovat o zacho-
vání vrtulníkové základny v Bochofii, kterou chce ar-
máda pfiemístit do Námû‰tû nad Oslavou. Pomoci by
k tomu mûly nové posudky odborníkÛ, jeÏ starosta
Pfierova Jindfiich Valouch pfiedal zástupcÛm kance-
láfie premiéra. Podle hejtmana Ivana Kosatíka by
otázku existence zachování vrtulníkové základny
mohly pomoci vyfie‰it i parlamentní volby v pfií‰tím
roce. Zru‰ení bochofiské základny je podle nûj poli-
tické rozhodnutí. -gáj- 

Nové dopravní znaãení!
Tovární ulice, která byla zkolaudována 25. fiíjna,

uÏ je zobousmûrnûna. V rámci úprav stavební firma
roz‰ífiila komunikaci a vybudovala také nov˘
ochrann˘ ostrÛvek a pfiechod pro chodce. Ten je‰tû
dozná drobn˘ch zmûn spoãívajících v jeho roz‰ífie-
ní.  Zmûnûno bylo také dopravní znaãení. Ze silni-
ce v ulici Tovární se po celé její délce stala hlavní
silnice. Toho si ale celá fiada pfiedev‰ím místních fii-
diãÛ, ktefií jezdí „po pamûti“, nev‰imla, a tak je
v prvních dnech na kfiiÏovatkách chaos. Pozor si
dejte na kfiiÏovatce s Denisovou ulicí na jedné stra-
nû a na kfiiÏovatce s ulicí generála ·tefánika na
stranû druhé. Pfii v˘jezdu z tûchto ulic je nutné dát
pfiednost v jízdû! -gáj-

Kafka 2005
Dne 17. fiíjna skonãil 9. roãník filmové pfiehlídky

Kafka 2005, která prezentuje tvorbu regionálních te-
levizních stanic a nezávisl˘ch producentsk˘ch stu-
dií. Pfiehlídky se letos zúãastnilo 28 soutûÏících
z âeské i Slovenské republiky.

V kategorii Dokument získala Kabelová televize
Pfierov, a.s. ãestné uznání poroty za snímek „Mûstsk˘
park Michalov“. Dokumentární film byl zpracován
v loÀském roce ke stému v˘roãí zaloÏení parku s ak-
centem na jeho historii, v˘voj a dne‰ní stav. Porota
ocenila zejména dlouhodobé a systematické sledo-
vání zvoleného tématu. -eda-

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

� Co je cílem Programu?
SnaÏíme se vytvofiit podmín-
ky pro rozvoj bytové v˘stavby,
v˘stavby rodinn˘ch domÛ,
podnikatelsk˘ch zámûrÛ
i dal‰ích aktivit v na‰em
mûstû a jeho místních ãás-
tech. Podporou technické in-

frastruktury se v pfiípadû tohoto Programu rozumí
poskytnutí dotace z rozpoãtu mûsta, samozfiejmû za
splnûní urãit˘ch podmínek.

� MÛÏete upfiesnit, na co mohou pfiípadní zá-
jemci dotaci získat?

Dotace se vztahuje na zainvestování dosud neza-
stavûn˘ch pozemkÛ pro bytovou v˘stavbu, v˘stavbu ro-
dinn˘ch domÛ nebo podnikatelskou v˘stavbu. Dotace
se poskytuje i na vybudování stavby pfieloÏky stávající
technické infrastruktury inÏen˘rsk˘ch sítí, bránící v˘-
stavbû rodinn˘ch domÛ nebo podnikatelské v˘stavbû.

Pro úãely poskytnutí dotace z tohoto Programu je
technická infrastruktura rozdûlena na technickou in-
frastrukturu vefiejnû pfiístupn˘ch ploch a vefiejn˘ch
zafiízení, ke kter˘m patfií komunikace, parkovi‰tû,
chodníky, cyklistické stezky, vefiejné osvûtlení, vefiej-
ná zeleÀ, hfii‰tû, stanovi‰tû na kontejnery pro tfiídûn˘
odpad, a technickou infrastrukturu inÏen˘rsk˘ch sítí,
kam fiadíme kanalizace, domovní ãistírny odpadní vo-

dy, vodovod, rozvod nízkého a vysokého napûtí, ply-
novod a pfiezbrojení a vybudování trafostanice.

� Které podmínky musí zájemci o poskytnutí
dotace splnit?

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace z Pro-
gramu je podání Ïádosti o poskytnutí dotace a pfied-
loÏení této Ïádosti vãetnû vypracované projektové do-
kumentace, stavebního povolení s doloÏkou právní
moci a nákladového rozpoãtu na odboru rozvoje Mûst-
ského úfiadu v Pfierovû (Bratrská 34, 3. patro, pozn.
red.), kde si také zájemci mohou formuláfi vyzvednout.

� S jak vysokou dotací mÛÏe zájemce poãítat?
V˘‰e dotace na v˘stavbu technické infrastruktury

vefiejn˘ch ploch a vefiejn˘ch zafiízení ãiní maximál-
nû 70% nákladového rozpoãtu pfiedloÏeného inves-
torem. V˘jimka nastává pouze v pfiípadû v˘stavby ko-
munikace, kde je moÏné získat aÏ 80% z celkov˘ch
nákladÛ. V˘‰e dotace na v˘stavbu technické infra-
struktury inÏen˘rsk˘ch sítí ãiní maximálnû 50% ná-
kladÛ. Finanãní prostfiedky budou poskytnuty na zá-
kladû skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ maximálnû do
v˘‰e 80% dotace, zb˘vajících 20% dotace po pfiedlo-
Ïení pravomocného kolaudaãního rozhodnutí.

K 30. záfií byla zatím poskytnuta na dotacích ãást-
ka ve v˘‰i témûfi 974 tisíc korun.

Více informací najdete na www.mu-prerov.cz/infor-
mace pro obãany/rozvoj mûsta/dotaãní politika. ·af

VyuÏijte dotace z Programu podpory v˘stavby
technické infrastruktury

Mûsto novelizovalo Program podpory v˘stavby technické infrastruktury (dále
jen Program). O bliÏ‰í informace jsme poÏádali místostarostu Ing. Jifiího Lajtocha,
kterému jsme poloÏili nûkolik otázek.

Dva mûsíce po zahájení ‰kolního roku byla do-
konãena rekonstrukce hfii‰tû Základní ‰koly Trávník
v Pfierovû. Nevyhovující venkovní plochy dfiíve slou-
Ïící na tûlocvik zafiadily tuto ‰kolu na pfiední místo
v rámci Programu regenerace ‰kolních hfii‰È. V nûm
se pfiihlíÏelo i k poãtu dûtí, které ‰kolu nav‰tûvují.

„Po nároãné rekonstrukci, na kterou mûsto vy-
ãlenilo z rozpoãtu sedm milionÛ korun, vznikl kom-
plex tfií moderních hfii‰È s tartanov˘m povrchem
ãi umûl˘m trávníkem. Nejvût‰í je bûÏeck˘ ovál, je-

hoÏ souãástí je rozbûhová dráha s doskoãi‰tûm, sek-
tor pro skok do v˘‰ky a vrh koulí. Men‰í hfii‰tû bu-
de slouÏit pfiedev‰ím k míãov˘m hrám a nejmen‰í
z nich budou vyuÏívat ke sportování hlavnû volej-
balisté“ informovala nás fieditelka ‰koly Mgr. Marie
Mifková.

Hfii‰tû bude k dispozici nejen ‰kolákÛm, ale v od-
poledních a podveãerních hodinách i vefiejnosti. To-
ho urãitû vyuÏijí i milovníci tenisu, kter˘m bude umoÏ-
nûna hra na nejvût‰ím z hfii‰È za pfiíznivou cenu. ·af

Îáci sportují na novém hfii‰ti

foto Petr Ludík

foto Peter Gotthardt



Roman Venclovsk˘ – ãlen
skupiny Folk Team, hudební pe-
dagog a talentovan˘ skladatel
vystoupí spoleãnû s Martinem
Pluháãkem, brnûnsk˘m básní-
kem a nakladatelem. Nebude
chybût známá pfierovská osob-
nost Jaroslav Wykrent a jiÏ
zmiÀovan˘ David Vávra. Klubo-
v˘ veãer mezi humorem, hudbou
a poezií – 19. listopadu ve 20
hodin – máme se na co tû‰it! �

Souãástí leto‰ního roãníku bylo vy-
hlá‰ení literární soutûÏe v básnické
tvorbû. Do data uzávûrky zaslalo své
pfiíspûvky celkem ãtyfiicet mlad˘ch au-
torÛ. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe bude
souãástí Klubového veãera, kter˘ se
uskuteãní 19. listopadu ve 20 hodin.
Jedním z úãinkujících bude architekt,
herec, scénarista a básník David Vávra.
Asi nejvíc ho proslavil televizní pofiad
o architektufie „KdyÏ teì vylezu na nû-
jak˘ vrchol, cizí lidé se mû ptají: Tak
co, je tenhle v˘hled dost ‰umn˘? To se
vÏdycky orosím“, fiíká... �

Spoleãníkem Vûfie Mikulá‰kové
bude 9. listopadu v 19.30 hodin
Antonín Pfiidal, divákÛm znám˘
moderátor televizního debatního
klubu Netop˘r a cyklu rozhovorÛ
Z oãí do oãí, publicista, scénáris-
ta, básník a profesor na Divadelní
fakultû JAMU v Brnû. Jako pfie-
kladatel okouzlil také sv˘m pfie-
kladem románu Leo Rostena Pan
Kaplan má tfiídu rád. �

Miroslav Kováfiík – pub-
licista, divadelník, pedagog,
ale hlavnû milovník poezie,
kter˘ objevil fiadu básnic-
k˘ch talentÛ. Nejznámûj‰í
z nich je urãitû Václav Hra-
bû. Pro Pfierov bude 20. li-
stopadu v 19.30 hodin prÛ-
vodcem hlavního koncertní-
ho veãera. �
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Nebe poãká... v Mûstském domû potfietí
Pofiad vûnovan˘ sepûtí poezie a hudby a inspirovan˘ pfierovskou kulturní tradicí. V po-

fiadech se pfiedstaví fiada znám˘ch umûlcÛ, nûktefií ov‰em vystupují v Pfierovû poprvé.

Ve ãtvrtek 13. fiíjna se poprvé stu-
dentÛm Vysoké ‰koly logistiky otev-
fiely dvefie novû zrekonstruované
‰kolní budovy v Palackého ulici. 

V prvním roãníku mûli vysoko‰kolá-
ci k dispozici provizorní prostory v bu-
dovû Tepla na Horním námûstí. Slav-
nostního aktu se zúãastnili i zástupci
mûsta, Olomouckého kraje a dal‰í v˘-
znamní hosté.

Nejvût‰í ãást oprav ‰la z dvanácti
milionové státní dotace. Vymûnûná je
vodoinstalace a kanalizace, nové jsou
mimo jiné i vnitfiní omítky. Nejrozsáh-
lej‰í úpravy zaznamenala tûlocviãna,

Pfierov‰tí vysoko‰koláci uÏ mífií do opravené budovy své ‰koly

Tento svûtoznám˘ umûlec vystavo-
val své obrazy v Pfierovû jiÏ podruhé,
tentokrát u pfiíleÏitosti 15 let existen-
ce galerie Atrax. V˘stavu sv˘ch prací
zahájil vernisáÏí 9. fiíjna, pfiipravenou
jiÏ tradiãnû v hotelu Jana.

Umûlec pfiijel a byl pfiítomen i pfies
svou zdravotní indispozici. S vtipem so-
bû vlastním odpovídal na otázky, a tak
se pfiítomní náv‰tûvníci dozvûdûli fiadu
zajímavostí z jeho pobytu ve ·v˘carsku,

USA, ale i o jeho lásce k jiÏním âechám,
hlavnû Táboru, kde otevfiel v jednom ze
tfií rekonstruovan˘ch renesanãních do-
mÛ galerii tfií generací KodetÛ. 

Umûlec vydal i kníÏku s názvem Mi-
lenci, andûlé a ti druzí…, po které by-
la pojmenována i jeho v˘stava v galerii
Atrax. Mimo jiné se v ní vyznává ze své
inspirace Ïenami, kter˘m dává podobu
andûlÛ. K vydání pfiipravuje dal‰í knihu,
která by mûla vyjít koncem roku. ·af

Ohlédnutí...

Velk˘ zájem o setkání s akademick˘m
malífiem Kristianem Kodetem

kde vznikla prostorná posluchárna pro
devadesát studentÛ. 

Prohlídce zrekonstruované bu-
dovy pfiedcházela slavnostní imat-
rikulace studentÛ prvního roãníku
této vysoké ‰koly. Ke studiu je zapsá-
no na jeden ze tfií bakaláfisk˘ch obo-
rÛ, a to dopravní logistiku, logistiku
sluÏeb a informaãní management,
celkem 80 studentÛ; z toho v Pfierovû
zahájí denní formu studia 57 vysoko-
‰kolákÛ a v Praze v konzultaãním
stfiedisku, které bylo otevfieno v le-
to‰ním roce, 23 studentÛ v kombino-
vaném studiu. ·af

Slavnostní pfiestfiiÏení pásky rukou starosty Jindfiicha Valoucha a rektora ‰koly Vla-
dimíra Strako‰e. foto Jan âep

Kristian Kodet pfii podpisu katalogu sv˘ch dûl.
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inzerce

„Radar VIASIS 3000 je mobilního
charakteru, takÏe jej lze dle potfieby
pfiemísÈovat, samozfiejmû za dodrÏe-
ní urãit˘ch podmínek. Je napájen
olovûno-gelov˘m akumulátorem s v˘-
drÏí asi 7 aÏ 8 dní. Radar má ãistû
preventivní charakter. Ukazuje rych-
lost projíÏdûjícího vozidla, ãímÏ je
vytváfien psychologick˘ tlak na fiidi-
ãe, ktefií reagují sníÏením rychlosti
vozidla na povolen˘ rychlostní limit.
Z vyhodnocen˘ch dat lze mimo jiné
zjistit ãetnost prÛjezdu vozidel v kon-
krétní dobu, ãetnost rychlostních sku-

pin a ãetnost pfiekroãen˘ch rychlost-
ních limitÛ. Tyto údaje se zobrazí po-
mocí rÛzn˘ch typÛ grafÛ, jako je na-
pfiíklad sloupcov˘, spojnicov˘ ãi kru-
hová v˘seã. Díky tûmto poznatkÛm
lze úãinnû reagovat na zji‰tûnou do-
pravní informaci na daném místû,
popfiípadû je lze poskytnout Policii
âR k dal‰ím bezpeãnostním opatfie-
ním“, popsal v˘hody tohoto radaru Te-
riaki Omar a zdÛraznil, Ïe vyuÏívání
statistického radaru velmi pozitivnû
hodnotí v rámci zvy‰ování bezpeãnos-
ti silniãního provozu. ·af

Mobilní radar, kter˘ byl do poloviny fiíjna umístûn pfied pfierovskou nemocnicí
(na snímku) je v souãasné dobû instalován na pfiíjezdu do Henãlova.

StráÏníci jsou spokojeni s mobilním radarem
JiÏ na konci minulého roku Mûstská policie zakoupila

v rámci projektu Prevence kriminalistiky statistick˘ radar
VIASIS 3000. Na to, jak se osvûdãuje, jsme se zeptali zá-
stupce Mûstské policie Teriakiho Omara.

Mûsto poskytlo v tomto roce dva
miliony korun na úpravu stávající
polní cesty podél levého bfiehu fieky
Beãvy od autobusové toãny pod pfie-
rovskou nemocnicí po grymovsk˘
most vãetnû napojení sportovního
areálu v Kozlovicích.

„Konkrétnû se jedná o úpravu povr-
chu cesty asfaltov˘m betonem v celko-

vé délce tfií a pÛl kilometru. Pfii této
úpravû je zachována stávající ‰ífika
polní cesty, která se pohybuje v roz-
mezí dvou aÏ dvou a pÛl metru. Záro-
veÀ se provedl ofiez stromÛ a kefiÛ pro
zachování prÛjezdního profilu. Vlast-
ní úpravy trvaly jeden mûsíc a prová-
dûla je spoleãnost Strabag. âást cesty
v délce necel˘ch dvou kilometrÛ zÛ-

stává bez asfaltového zpevnûní. V tom-
to úseku by bylo nutné dle vyjádfiení
Povodí Moravy vybudovat komunika-
ci o únosnosti 40 tun pro pojezd tûÏ-
k˘ch mechanismÛ z dÛvodu moÏného
tûÏení ‰tûrku, coÏ by znamenalo vyna-
loÏení velk˘ch finanãních prostfiedkÛ.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe takto upra-
vená polní cesta zv˘‰í komfort uÏí-

vání komunikace pro cyklisty a dal-
‰í pfiíznivce pohybu a bude zakom-
ponována do tak zvané Cyklostezky
Beãva, která nabídne cyklistÛm al-
ternativní, nenároãné a bezpeãné
spojení mûst Hranic, Lipníka nad
Beãvou, Pfierova a Kojetína“, infor-
moval nás Ing. Pavel Gala, vedoucí od-
boru rozvoje MûÚ Pfierov. ·af

Upravená polní cesta slouÏí cyklistÛm
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VáÏení a milí ãtenáfii,
V devatenáctém kole soutûÏe byl

vylosována z tûch, ktefií správnû od-
povûdûli na otázku z fiíjnového ãísla
Pfierovsk˘ch listÛ, MUDr. Jarmila
Doãkalová, Kozlovská 43, Pfierov,
které blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit sou-

tûÏe pfiipomínáme, Ïe své odpovûdi
spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy do 10.
dne daného mûsíce na adresu Redak-
ce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, ná-
mûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov
nebo na e-mailovou adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte
do schránky pfiipravené v Mûstském in-

formaãním centru
v Kratochvílovû uli-
ci. Na obálku pfii-
pi‰te heslo SOU-
TùÎ. Ze správn˘ch
odpovûdí vylosuje-
me kaÏd˘ mûsíc
jednoho v˘herce,
kter˘ od nás obdrÏí
kniÏní publikaci.
Jméno v˘herce zve-

fiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch lis-
tÛ. V˘hru si mÛÏete vyzvednout v re-
dakci po pfiedchozí telefonické domlu-
vû – tel. 581 268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní fotografie z minulého
ãísla zachycuje nûkolik domkÛ v uli-
ci Pod Valy, a to smûrem k lávce pfies
fieku Beãvu. DÛm vlevo dosud stojí,
domy vpravo ustoupily nové panelové
zástavbû.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní: Poznáte na snímku z první poloviny 20. sto-
letí, o které budovy se jedná?

Kalendárium
4.11.1890 – pfied 115 lety se naro-

dil v Louãkách u Ti‰nova Karel Zejda,
továrník, majitel pfierovského Kazeta.
Zemfiel 13.3.1977 v Pfierovû-Penãicích.

5.11.1930 – pfied 75 lety se narodil
ve Zlínû Vojtûch Cekota, Doc. PhDr.,
historik, dlouholet˘ fieditel pfierovské-
ho archivu, autor ãetn˘ch studií (viz Dû-
jiny mûsta Pfierova, Pfiíspûvky k dûjinám
poÏární ochrany okresu Pfierov a jiné)
a pfiíspûvkÛ v NP, KP a dal‰ích ãasopi-
sech, nositel ceny mûsta Pfierova.

10.11.1860 – pfied
145 lety se narodil
v Bystfiici p. H. Leo-
pold Riedl, MUDr.,
mûstsk˘ lékafi v Pfie-
rovû, rusofil a zakla-

datel Ruského zrna, pfiedseda fiady
pfierovsk˘ch spolkÛ. Jako ãlen mûst-
ské rady se zaslouÏil o zlep‰ení zdra-
votních pomûrÛ ve mûstû (kanalizace,
vodovod, plovárna,úprava Michalova)
a p. Zemfiel 22.7.1913 v Teplicích n. B.

10.11.1940 – pfied 65 lety zemfiel
v Pfierovû Basil Macalík, Ing., profe-
sor na zemské stfiední hospodáfiské
‰kole v Pfierovû v letech 1885–1911.
Vedle pedagogické byla rozsáhlá jeho
ãinnost publikaãní. Odborné i popula-
rizaãní ãlánky zvefiejÀoval ve v˘roã-
ních zprávách ‰koly a dal‰ích ãasopi-
sech. Narodil se 13.3.1861 v Ivanovi-
cích na Hané.

14.11.1940 – pfied 65 lety zemfiel
v Pfierovû Václav Ra‰tica, Ing., Dr., pe-
dagog, profesor a fieditel stfiední hospo-
dáfiské ‰koly v Pfierovû, publicista. Na-
rodil se 2.2.1887 ve Velkém Mezifiíãí.

15.11.1670 – pfied
335 lety zemfiel
v Amsterodamu, Ho-
landsko, J. A. Ko-
mensk˘, uãitel náro-
dÛ, biskup jednoty

bratrské a vynikající pedagog, autor
fiady náboÏensk˘ch, pedagogick˘ch
a filosofick˘ch knih. V Pfierovû studo-
val na bratrské ‰kole v letech
1608–1611 a v letech 1614–1618 zde
uãil. Narodil se 28.3.1592 v Nivnici
u Uherského Hradi‰tû. 

17.11.1875 – pfied 130 lety se na-
rodil v Pfiíbofie Felix Talpa, pedagog,
kulturní a vlastivûdn˘ pracovník, zná-
m˘ pfierovsk˘ divadelník, reÏisér, hu-
debník, kreslífi a grafik. Zemfiel
13.9.1947 v Pfierovû. 

18.11.1875 – pfied 130 lety se na-
rodil v CtidruÏicích u Mor. Budûjovic
Karel Bofieck˘, Dr., pedagog, fieditel
pfierovského gymnázia, starosta Pfie-
rova, pfiedseda spolku „Pokrokové dív-
ãí pedagogium“. Zemfiel 7.3.1938 v Cti-
druÏicích.

Vûra Fi‰mistrová

V˘znamného Ïivotního jubilea, 75
let, se doÏívá v tûchto dnech histo-
rik, pedagog a dlouholet˘ fieditel
Státního okresního archivu v Pfiero-
vû Doc. PhDr. Vojtûch Cekota. Za po-
pularizaci dûjin mûsta Pfierova ob-
drÏel v roce 2003 cenu mûsta
Pfierova - Medaili J. A. Komenského. 

Narodil se 5. 11. 1930 v dûlnické ro-
dinû ve Zlínû. Îivot jeho i celé rodiny
byl spjat s rozvojem BaÈov˘ch závodÛ.
Po absolvování základní ‰koly s úspû-
chem maturoval na gymnáziu ve svém
rodi‰ti. Poté studoval na Filozofické
fakultû UP Olomouc uãitelsk˘ smûr
dûjepis-latina. Studia dokonãil v roce
1955. Po úspû‰ném vykonání rigoróz-
ních zkou‰ek v roce 1968 byl promo-
ván na doktora filozofie. Krátce pÛso-
bil v Krajském muzeu ve Zlínû, pak
pracoval jako voziã v Hodonínsk˘ch ci-
helnách v Malenovicích. Od roku
1963 pÛsobil jako okresní archiváfi
v Pfierovû, kde se zaslouÏil o zfiízení
nové centrální budovy v Pfierovû na
Horním námûstí ã. 7, úspû‰nû se za-
pojil do vlastní archivní práce. Bû-
hem svého tfiicetiletého pÛsobení
v okresním archivu (funkci fieditele
vykonával do 31. 12. 1992) uspofiádal
a inventáfiem opatfiil rozsáhlé archiv-
ní fondy, tj. ONV Pfierov, Kojetín, Ar-
chivy mûst Kojetína, Tovaãova, Dfievo-
hostic, dále zpracoval fondy obcí,
farních úfiadÛ, ‰kol, jeho zásluhou by-
ly katalogizovány spisy OkÚ Pfierov
a mnohé dal‰í. Mnozí ãtenáfii znají
Dr. Cekotu jako autora fiady publi-

kací a ãlánkÛ uvefiejÀovan˘ch v nej-
rÛznûj‰ích regionálních novinách
a ãasopisech (pfiedev‰ím v NP, KP-PE,
Zpravodaj mûsta Hranic a lázní Teplic
n. B., Lipnick˘ zpravodaj a dal‰ích).
Jeho ãlánky s vlastivûdnou tématikou
dokonale zpracovávají historii pfierov-
ského regionu. Rozsáhlej‰í a odbor-
nûj‰í ãlánky tohoto historika byly uve-
fiejÀovány v Minulosti Pfierovska,
Sborníku z mikulovsk˘ch symposií, ve
Vlastivûdn˘ch listech, Vlastivûdném
vûstníku moravském a dal‰ích sborní-
cích (V˘voj správy mûsta Pfierova
v 17.a 18. století, O poãasí pfied sto le-
ty, Stavební ruch v Pfierovû na rozhra-
ní 15. a 16. století, Dvory na ·ífiavû
a v Pfiedmostí, Soudnictví a robota na
Pfierovsku v druhé polovinû 14. stole-
tí, Pfierov za Jana z Pern‰tejna, a mno-
ho dal‰ích) . S jeho jménem se spoje-
no vydání publikace Hrady, zámky
a tvrze v Jihomoravském a Severomo-
ravském kraji (1986), Okres Pfierov
(1988), Dûjiny poÏární ochrany v okre-
se Pfierov (1991), Dûjiny Pfierova – 2.
díl, 1971, (kapitola Z hospodáfisk˘ch
a sociálních dûjin Pfierova v letech
1650-1781), Národopisec Franti‰ek

Barto‰ (1956), Odboj na Pfierovsku
(1965), je také autorem studie o Janu
Sarkandrovi, zab˘val se Komensk˘m,
Blahoslavem a dal‰ími osobnostmi.
V roce 2003 ve spolupráci s doc. M.
Koufiilem pfiipravil k vydání II. díl ru-
kopisu Osudy moravské církve v 18.
století z pozÛstalosti Rudolfa Zubra.

Dr. Cekota byl od roku 1990 ex-
terním zamûstnancem CMTF UP
(Cyrilometodûjská teologická fa-
kulta) UP Olomouc, od roku 1993 zde
pÛsobí jako odborn˘ asistent na ka-
tedfie církevních dûjin, patrologie
a kfiesÈanského umûní, v letech 2000-
2003 byl prodûkanem pro organizaci,
rozvoj a sociální otázky studentÛ a zá-
roveÀ statutárním zástupcem dûkana,
téÏ ãlenem Vûdecké rady CMTF UP, od
roku 2003 je ãlenem ediãní a grantové
komise CMTF. Nadále pfiedává své od-
borné znalosti latiny a dûjepisu poslu-
chaãÛm této fakulty.

Od roku 1991 se podílí na práci Kru-
hu ãesk˘ch duchovních tradic pfii Eku-
menické radû církví, od roku 1995 ãin-
nost Komise pfii âeské biskupské
konferenci. 

Je ve spojení s pfierovsk˘m okres-
ním archivem, kde jako badatel vyuÏí-
vá bohat˘ archivní fond. Je také ak-
tivním ãlenem zlínské organizace
KDU âSL. 

Za pfierovské archiváfie pfieje jubi-
lantovi do dal‰ích let pevné zdraví,
spokojenost, pohodu, elán a mnoho
úspûchÛ na poli archivní a historické
práce Vûra Fi‰mistrová, SOkA Pfierov

Îivotní jubileum Doc. PhDr. Vojtûcha Cekoty



LISTOPAD 2005 9

Období, které si tentokrát pfiiblíÏíme, je ohra-
niãeno dvûma váleãn˘mi konflikty. Bûhem husit-
sk˘ch válek pfiedstavoval Pfierov centrum podobo-
jí a v˘chodisko k útokÛm proti biskupské
Olomouci. Za vlády Ctibora z Tovaãova v letech
1465–1470, kter˘ podporoval krále Jifiího z Podû-
brad v jeho válce proti uherskému králi Matyá‰o-
vi, do‰lo k osazování Kopce osadníky, mezi nimiÏ
pravdûpodobnû byli i ãlenové jednoty bratrské.
Pfierov se brzy stal jedním z nejstar‰ích sídel jed-
noty, kde se konaly po celé 16. století bratrské sy-
nody, bûhem 1. poloviny 16. století také jedno ze
dvou správních center, sídlo biskupa a bratrské
‰koly. Je tfieba také pfiipomenout, Ïe se zde
v r. 1523 narodil Jan Blahoslav, pozdûj‰í biskup
jednoty bratrské.

Koncem 15. století byl do ãesk˘ch ze-
mí jako inkvizitor vyslán Heinrich Insti-
toris, spoluautor knihy „Kladivo na ãa-
rodûjnice”, kter˘ po poznání situace vedl
disputace se star‰ím jednoty Vavfiincem
Krasonick˘m za spoluúãasti tehdej‰ího
bratrského správce v Pfierovû TÛmy Pfie-
louãského. Své poznatky shrnul ve dvou
spiscích vydan˘ch v Olomouci v letech
1501 a 1502. Zam˘‰lel se mimo jiné nad
roztfií‰tûností náboÏensk˘ch pomûrÛ
a poloÏil si otázku, kde je tfieba hledat
náboÏenská centra, zda v Praze, v Lito-
my‰li, kterou mylnû kladl na Moravu,
v Pfierovû, nebo v ¤ímû. V pomûrech
v Pfierovû vidûl velké nebezpeãí, proto-
Ïe tu ‰evci ãtou tzv. knihu Kopyt, tj. cy-
klus Petra Chelãického „O ‰elmû a ob-
razu jejím”.

V r. 1487 Pfierov získal v dûdiãné drÏení Vilém
z Pern‰tejna, tím se stalo mûsto poddansk˘m. Zá-
sluhou nového majitele bylo dokonãeno osídlení Hor-
ního mûsta, které se postupnû zapojilo do star‰í
mûstské organizace. Centrem obecní správy se sta-
la radnice, pro niÏ byl zakoupen dÛm na kopci
r. 1482. Z té doby také pochází historick˘ znak mûs-
ta: Na bílém ‰títû stojí dvû ãervené, zlatem ozdobe-
né okrouhlé vûÏe s brankami, okny ve dvou patrech,
s cimbufiím o tfiech stínkách a se ‰piãat˘mi stfiecha-
mi s makovicemi. Mezi vûÏemi je ãerná zubfií hlava
se zlat˘m kruhem v nozdrách.

Vláda Viléma z Pern‰tejna v mnoha ohledech po-
loÏila základy k dal‰ímu rozvoji mûsta. V hospodáfi-
ské oblasti se setkáváme s organizací cechovní v˘ro-
by prostfiednictvím cechovních artikulí. První známé
artikule vydal Vilém z Pern‰tejna pfierovsk˘m sou-
keníkÛm v r. 1498. Po soukenících následovali fiez-
níci v r. 1521 (znovu v r. 1561), i kdyÏ jin˘ pramen by
svûdãil o tom, Ïe cech vznikl jiÏ r. 1434. Dal‰í ce-
chovní artikule byly vydány pro koÏi‰níky (1544), pe-
kafie (1545), právováreãníky (1547), v r. 1556 zvlá‰È
pro krejãí, ‰evce, tkalce, v r. 1557 obdrÏel artikule
spoleãn˘ cech kováfiÛ, noÏífiÛ, koláfiÛ a zámeãníkÛ,
1577 spoleãn˘ cech provazníkÛ, stolafiÛ, jehláfiÛ, bar-
vífiÛ pláten, meãífiÛ, sedláfiÛ, voskáfiÛ a fiemenáfiÛ.
Dále byly poloÏeny základy k rozvoji ml˘nské v˘roby
a pivovarnictví.

V oblasti správní potvrdil Vilém z Pern‰tejna
r. 1513 Pfierovsk˘m dosavadní privilegia, slíbil je za-
nechat pfii dosavadní vífie a zmûnil jim roboty v roã-
ní penûÏit˘ plat. Vût‰inové utrakvisticky orientované
obyvatelstvo si z mûstsk˘ch prostfiedkÛ postavilo
v r. 1525 nov˘ kostel (v místech dne‰ního farního kos-
tela), kam také byla pfienesena fara, do té doby
u kostela sv. Michala na ·ífiavû. Z hlediska dal‰ího
v˘voje byl pro Pfierov dÛleÏit˘ rok 1545, v nûmÏ Jan
z Pern‰tejna dal Pfierovsk˘m panství Pfierov do zá-
stavy za pÛjãku 7 000 zlat˘ch. Za to jim pustil v‰ech-
ny dÛchody náleÏející k zámku i k hornímu a dolní-
mu mûstu a i jiné dÛchody vycházející z panství.

Vybraná ãástka mûla slouÏit ke splácení dluhu. Na-
víc slíbil, Ïe mûsto neprodá, ale kdyby pro nûjaké tûÏ-
kosti k tomu muselo dojít, hodlal to nejprve oznámit
Pfierovsk˘m, ktefií se mohli pfii dostatku finanãních
prostfiedkÛ vykoupit.

Jakkoliv dosáhl Pfierov v 16. století urãitého stup-
nû rozvoje, omezovala jej relativní blízkost Olomou-
ce, ale i biskupské KromûfiíÏe. Pfierov se tehdy sklá-
dal z Horního mûsta, Dolního mûsta a ·ífiavy, dále to
byly pfiedmûstské ulice Trávník, Kozlovská a na pra-
vém bfiehu DláÏka (Zámostí). V jihozápadním sou-
sedství Dolního mûsta vznikly Novosady (pozdûji zva-
né Troubecká ulice). V pfiedbûlohorské dobû lze
poãet domÛ celé aglomerace odhadnout asi na 350,
pfiiãemÏ na obû mûsta na jedné stranû a na pfied-
mûstí na stranû druhé pfiipadal pfiibliÏnû stejn˘ po-
ãet domÛ. 

V roce 1596 do‰lo smlouvou mezi zmocnûnci Jana
z Pern‰tejna a mûsta Pfierova k pfievzetí pfierovského
panství mûstem Pfierovem. Pfierov‰tí se pokusili vrá-
tit se zpût mezi mûsta královská, ale tehdej‰í pomûry
to neumoÏÀovaly. Proto si sami vybrali novou vrchnost,
kterou se stal rod pánÛ ze Îerotína v osobû Fridricha
star‰ího ze Îerotína. Po dvou letech pfiipadl dûdictvím
Pfierov Karla star‰ímu ze Îerotína, jednomu z nejvzdû-
lanûj‰ích muÏÛ v stfiedoevropském prostoru, pfiedáku
jednoty bratrské. Nepfiátelé jej ale chtûli pfiipravit
o Pfierov a mûsto naz˘vají sídlem hereze.

Z vÛle Karla star‰ího ze Îerotína byl vydán fiád
upravující jednání mûstské rady. Dle nûj mûli mít
kon‰elé svého purkmistra v lásce, nemûli se dopou-
‰tût opilství, sváru, rÛznic a „netejností“. Mûli se vãas
dostavit k jednání soudu ãi k projednávání jin˘ch zá-
leÏitostí mûstské rady tak, aby nezdrÏovali sebe i ji-
né v provozování Ïivností. Pfii vlastním projednávání
sporn˘ch pfiípadÛ nemûli spolu ‰eptat, nadrÏovat jed-
né stranû ãi dávat jí znamení, popfiípadû s ní bez do-
volení purkmistra mluvit. Nesmûli bez svolení purk-
mistra odejít z rady a teprve po ukonãení jednání se
mohli opût po jeho svolení vzdálit. Ale ani z mûsta ne-
smûl kon‰el bez vûdomí purkmistra vyjet, byl-li ale
vyslán k vyfiízení nûjaké záleÏitosti, mûl mít na mysli
jen obecné dobré. Pfii projednávání jednacích bodÛ

nemûli dávat pfiednost záleÏitostem,
kde vystupovali jejich pfiíbuzní. Purk-
mistr se musel nacházet vÏdy buì do-
ma nebo v radû tak, aby byl vÏdy k do-
stiÏení. Nemûl zatûÏovat jednoho
kon‰ela pracemi více neÏ druhého, ãi
jednoho ‰etfiit více neÏ ostatní. Zapfií-
ãinil-li nûkdo sv˘m jednáním ‰kodu,
mûl ji uhradit ze svého. Soud se mûl
konat v místû k tomu náleÏitém, ne
v ‰enkovních domech za opilého ãasu,
protoÏe tím byl prÛbûh jednání znevá-
Ïen. V záleÏitostech sirotãích svûfie-
n˘ch úfiadu bylo nutné postupovat na-
nejv˘‰ obezfietnû a vyvarovat se v‰eho,
co by obec po‰kodilo, pfiípadnû ‰kody
minimalizovat a uãinit v‰e pro vût‰í
obecní prospûch. Kdyby purkmistr
ode‰el s peãetí z mûsta, nebo kdyby
ztratil klíãe, mûl zaplatit pánÛm dobr˘

obûd. „JestliÏe by pak purkmistr a kon‰elé vûcí so-
bû svûfien˘ch zanedbávali a ãeho pomíjeli, neb se tak
jakÏ závazkové jejich ukazují, nechovali, ale ne-
spravedlnost, netejnost, nevûrnost konali, neb zase
v jaké rÛznice, svády, opilství a jakékoli neposlu-
‰enství, neb nepoctivost by se vydávali, ponûvadÏ na
takové zjevné zfiízení Jeho Milost Pánû v této obci
jest, takovej aneb takoví, kdoÏ by se ãeho toho do-
pustili, mají vûzením, pokutou trestáni bejti, a ne-
napraví-li se, aneb nenapravili-li by se, má to na
Jeho Milost Pána, neb na místodrÏícího Jeho Milosti
vzne‰eno bejti a takoví zstrãením z oufiadu, neb jakÏ
by se jináãe vrchnosti trestati zdálo, tak trestáni b˘-
ti mají.” I dal‰í rozhodnutí majitele panství pfiispí-
vala k zamezení rozbrojÛ uvnitfi mûstské obce. 

Îerotín se také snaÏil zaloÏit v Pfierovû ‰kolu po
vzoru ‰koly svatohavelské ve ·v˘carsku. Svá stu-
dentská léta 1608–1611 zde proÏil Jan Amos Ko-
mensk˘, kter˘ zde také v letech 1614–1618 vyuãoval.

HrÛzy tfiicetileté války, spojené s rekatolizací po
roce 1628, se nevyhnuly ani Pfierovu. Îertínovou smr-
tí v r. 1636 jako by se pro Pfierov uzavfielo úspû‰né
16. století. Dodejme, Ïe ‰lo o kapitolu slavnou a v dû-
jinách mûsta v˘raznou. Následné období 17. a 18. sto-
letí pfiineslo ve srovnání s pfiedchozím v˘vojem bez-
v˘znamnost jak na poli spoleãenském a kulturním,
tak i hospodáfiském.

PhDr. Jifií Lapáãek

Pût zastavení nad dûjinami mûsta Pfierova 
Pfierovské dlouhé 16. století

Pohled na Pfierov, dfievofiez Jana Willenbergra, uvefiejnûn˘ v knize Bartolomûje
Paprockého z Hlohol Zrcadlo slavného Markrabství moravského z r. 1593.
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„Správa hradu se proto snaÏí vyu-
Ïívat nové formy prezentace objektu.
K jiÏ tradiãnû vydávanému ti‰tûné-
mu kalendáfii kulturních programÛ
hradu, kter˘ mají zájemci k dispozi-
ci uÏ na zaãátku roku (distribuuje se
na veletrhu Region Tour Brno a pfii no-
voroãním turistickém pochodu na
hrad, vÏdy první sobotu v novém roce,
pozn. red.), jsou na jafie rozesílány
na ‰koly zpracované nabídky ‰kol-
ních v˘letÛ. Zájem o hrad se samo-
zfiejmû zvy‰uje i poãtem dnÛ s vol-
n˘m vstupem. Jsou to prakticky
v‰echny státní svátky a dny otevfie-
n˘ch dvefií. Hrad Helf‰t˘n se zapojil
také do akce Region card, která
umoÏÀuje za sníÏené vstupné nav‰tí-
vit více objektÛ v kraji. K projektÛm,
které tradiãnû oslovují ‰irokou vefiej-
nost patfií pofiádání dûtského dne,
hradního bálu a mezinárodního set-
kání umûleck˘ch kováfiÛ“, zmínila se
Marcela Kleckerová alespoÀ o nûkte-
r˘ch akcích, které jsou pravidelnû hoj-
nû nav‰tûvovány.

„Vzhledem k tomu, Ïe Helf‰t˘n je
objekt zasazen˘ do turisticky lákavé-
ho pfiírodního prostfiedí, nevyhnuly
se mu ani sportovní aktivity. V kvût-
nu probûhl jiÏ tradiãní maraton hor-
sk˘ch kol v terénech Moravské brány
s cílem na druhém nádvofií hradu
Helf‰t˘na. V záfií se hrad stal místem
konání mistrovství republiky v ori-
entaãní bûhu a soutûÏe dorostu ãtyfi
moravsk˘ch krajÛ. Vzhledem k mi-
mofiádnému zájmu o historické au-
tomobily a motorky byl leto‰ní jiÏ
dvanáct˘ roãník mezinárodního zá-
vodu historick˘ch vozidel doplnûn˘
vystoupením Swing Bandu z Olo-
mouce. Byla také uspofiádána pod-
zimní v˘stava fotodokumentace
z pfiedchozích roãníkÛ s dobov˘mi ex-

ponáty v ateliéru kováfiského studia
(viz ilustraãní foto)“, jmenovala dal‰í
zajímavé akce uspofiádané na hradû.

„Dominantní ãinností na hradû
v‰ak zÛstává organizování meziná-
rodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ
a dal‰í aktivity s tímto oborem spoje-

né. Nejedná se pouze o Hefaiston, kte-
r˘ se koná vÏdy poslední víkend
v srpnu a jehoÏ se letos zúãastnilo
dvanáct tisíc osob, ale také o uspofiá-
dání ‰esti kurzÛ pro umûlecké ková-
fie, pod vedením profesora Adolfa Ha-
bermana. Absolvují je kováfii nejen
z Evropy, ale i z tak vzdálen˘ch zemí,
jako jsou Austrálie a USA. Kované
skulptury trvale instalované v exte-
riéru hradu jsme letos poprvé zapÛj-
ãili do Lipníka nad Beãvou, kde v˘-
tvarnû doplnily novû rekonstruované
námûstí v˘znamné mûstské památ-
kové rezervace. Tuto spolupráci hod-
lá správa hradu tématicky roz‰ifiovat
o dal‰í zajímavé formy“, vrátila se

alespoÀ ve struãnosti k aktivitám umû-
leck˘ch kováfiÛ Marcela Kleckerová. 

Mimo jmenované programy se zmí-
nila i o náv‰tûvnicky velmi úspû‰né
národní soutûÏi mysliveck˘ch trubaãÛ.
Hubertská m‰e a celodenní soutûÏení
souborÛ lesních rohÛ vytvofiilo na hra-
dû mimofiádnou atmosféru. Upozorni-
la na skuteãnost, Ïe pfies v‰echny ak-
tivity, které jsou organizaãnû nároãné,
stále probíhají údrÏbáfiské a rekon-
strukãní stavební práce. „V souãasné
dobû se opravuje zdivo severov˘-
chodní ãásti okruÏní hradby. Záro-
veÀ restaurátofii dokonãují patino-
vání kopie pern‰tejnské erbovní
desky, která byla kvÛli kritickému

stavu zpÛsobenému zvûtráním pís-
kovce do hloubky vyjmuta a bude vy-
stavena ve vstupní suterénní míst-
nosti expozice v hradním paláci,“
uvedla Marcela Kleckerová.

I kdyÏ je hrad Helf‰t˘n jako jeden
z mála památkov˘ch objektÛ otevfien
o víkendech aÏ do konce listopadu, je
pfiíprava na následující sezonu jiÏ v pl-
ném proudu. Správkynû hradu sdûlila,
Ïe v pfií‰tím roce budou pofiádány ak-
ce s vût‰ím akcentem na umûlecké ko-
váfiství, ponûvadÏ v roce 2006 probûh-
ne jubilejní 25. roãník Hefaistonu. Na
Kováfiském fóru v t˘dnu pfied Hefais-
tonem bude dal‰í plastiku pro hrad
kovat Roberto Giordani z Itálie. ·af

Hrad Helf‰t˘n, kter˘ je od roku 2000 spolu s Muzeem Ko-
menského v Pfierovû zafiízením Olomouckého kraje, se v tûch-
to posledních pûti letech fiadí mezi nejvíce nav‰tûvované kul-
turní památky. Jak nám fiekla správkynû hradu Mgr. Marcela
Kleckerová, v tomto období, kdy fiada dal‰ích kulturních or-
ganizací, obcí a mûst pofiádá mnoho zábavn˘ch akcí, jiÏ nejde
ani tak o zvy‰ování náv‰tûvnosti v památkovém objektu, ale o
to, jak si ji udrÏet.

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantabile

Dal‰í vydafiená sezona na Helf‰t˘nû

Na snímku K. Pospí‰ilové je zábûr do atelieru kováfiského studia na v˘stavené
exponáty historick˘ch vozidel. V˘stava se uskuteãnila v závûru sezony.

1.11. • SchÛzka turistÛ,Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., MHD ã. 2 nebo pû‰ky,
odj. A 13.15 hod.
3.11. • Drahotu‰e–Kunzov–BoÀkov–
–Lhota u Hranic–Hranice, 15 km, ved.
J. ·mehlík, odj. 9 hod.
5.11. • Hrubá Voda–Pohofiany–ZOO
Kopeãek, 16 km, H. ·Èávová, 8.02 hod.
8.11. • SchÛzka turistÛ, Kozlovice ve
14 hod., U KuãerÛ, odj. A13.45 hod.
10.11. • DomaÏelice–Karlovice–Stará
Ves–¤íkovice, 14 km, M. Kauer, A8.15 h.
12.11. • Rajnochovice–Kelãsk˘ Javor-
ník–Chvalãov–Bystfiice p.H., 18 km,
ved. J. Sedláková, odj. 7.28 hod.
17.11. • Drahotu‰e–Slavíã (tunel)–Je-
zrnice–Lipník n.B.–KPâ, 15 km, ved. J.
·vec, odj. 8.06 hod.
19.11. • Otrokovice–Kvasice–Kromû-
fiíÏ, 22 km, ved. L. Bafiinka, odj. 7.28 hod.
24.11. • Vinary–Zábe‰ní Lhota– Vina-
ry, 12 km, ved. M. Kauer, odj. 8.40 hod.
26.11. • Osek–Veselíãko–Daskabát
–Tr‰ice, 21 km, L. Bafiinka, odj.8.06 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika
kontakt: Jifií ·vec, tel. 608 730 541

1.11. • schÛze – restaurace Pivovar, T.
Beránek, v 19.00 hod.
12.11. • horolezecké setkání v Bezu-
chovû, Bezuchov – 11.00 hod. bûh, 18.
hod. promítání diapozitivÛ z Himalájí,
20.00 hod. bál, J. Machálek, bus 11.05,
14.05, 17.20 hod.

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

2.11. • Bzenec–ÎilkÛv dub–SoboÀ-
ky–Rohatec, 11 km, odj. vlak 8.10 hod.,
vede L. Poláková.
5.11. • Lipník n.B.–T˘n n. B.–U Hu-
berta–T˘n n. B.–Lipník n. B., 16 km,
odj. vlak 9.06 hod., vede L. Poláková.
9.11. • Námû‰È na H.–Velk˘
Kosífi–Kostelec na H., 15 km, odj. vlak
6.03 hod., vede Zd. Sladk˘.
12.11. • Lipník n. B.–Stamûfiice–ryb-
níky–Zámeck˘ kopec–Veselíãko–Lip-
ník n. B., 20 km, odj. vlak 8.06 hod., ve-
de Vl. Wnuk.
16.11. • Chropynû–Záfiíãí–Tovaãov, 13
km, odj. vlak 7.22 hod., V. Polidorová. 
26.11. • Pfierov–Na Îernové–âeky-
nû–Vinary–Îebraãka– Pfierov, 14 km,
sokolovna 8.30 hod., vede Vl. Wnuk.
30.11. • Tesák–Roso‰né–Rajnochovi-
ce, 11 km, bus 9.35 hod., L. Poláková.

Harmonogram blokového ãi‰tûní

TECHNICKÉ SLUÎBY MùSTA P¤EROVA

2. 11. P. Jilemnického, 
Petřivalského parkoviště

9. 11. Kozlovská parkoviště

16. 11. náhradní termín

V dan˘ch lokalitách budou rozmístû-
ny pfienosné dopravní znaãky 5 dní
pfied termínem blokového ãi‰tûní.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005
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) 7.160 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Ceny jsou bez DPH 19 %. Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5x 3 %, 6–8x 5 %, 9–11x 7 %, 12 a více 10 %
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KaÏd˘ jenom trochu zasvûcen˘ mi-
lovník jazzu uÏ podle názvÛ úãinkují-
cích kapel a sólistÛ na plakátech
snadno poznal, Ïe programová nabíd-
ka 22. âeskoslovenského jazzového
festivalu je letos neobyãejnû pfiitaÏli-
vá a kvalitní. Kdo se nechal zlákat
a koupil si vstupenku na nûkter˘ ze tfií
hlavních festivalov˘ch koncertÛ, nebyl
urãitû ve svém oãekávání ani v nej-
men‰ím zklamán.

O zahájení tfiídenního hudebního
hodokvasu se postaral Veleband, jehoÏ
umûleck˘m ‰éfem je Jan Hála. Projev

tohoto big bandu odpovídá naturelu
a vysokému intelektu svého dirigenta
– sofistikovaná aranÏmá vytváfiejí in-
spirativní základ pro improvizace
skvûl˘ch sólistÛ, z nichÏ tentokrát do-
stal nejvíc prostoru hostující nûmeck˘
tenorsaxofonista Uwe Plath.

Jifií „George“ Mraz vytvofiil na svém
podzimním miniturné v âeské repub-
lice se tfiemi americk˘mi partnery
kompaktní komorní skupinu, ve které
jednotliví hráãi dali virtuózní techni-
ku zcela do sluÏeb vzájemné komuni-
kace. âtvefiice virtuózních instrumen-

Opakovat, Ïe leto‰ní XXII. roãník âsJF mûl vynikající úroveÀ,
je asi zbyteãné. PfiestoÏe poslední tóny odeznûly uÏ pfied nûkolika
t˘dny, umûlci se rozjeli do sv˘ch domovÛ ãi koncertují na druhém
konci svûta, urãitû stojí za to je‰tû jednou nasát jeho atmosféru
alespoÀ prostfiednictvím následující fiádek. Jejich autorem není
nikdo povolanûj‰í, neÏ samotn˘ prÛvodce festivalem Ale‰ Benda.

Ohlédnutí za âsJF

talistÛ pak svou kreativitou snadno
oslovila také posluchaãe v sále.

V závûru prvního koncertu splnila
skupina The Jackson Singers to, co se
od ní oãekávalo. Spontánním pfiedne-
sem spirituálÛ a gospel songÛ, ve kte-
rém nebylo místo na rutinu nebo znu-
dûn˘ obliãej, vygradovala atmosféru
veãera a upfiímn˘m zanícením vyvola-
la nad‰ené ovace vstoje.

Ve velkokapelovém úvodu druhého
veãera se pfierovskému publiku pfied-
stavilo pomûrnû mladé tûleso, jehoÏ
trumpetov˘ leader Miroslav Surka se
nijak netají tím, Ïe jeho vzorem je or-
chestr Maynarda Fergusona. Stylovou
orientací i hráãsk˘m elánem získala
kapela Czech Big Company zaslouÏe-
nou pfiízeÀ obecenstva a pfiidala dal‰í
odstín do na‰í bigbandové palety.

Pianista Lubo‰ ·rámek sestavil pro
festivalov˘ program speciální septeto,
do kterého pozval elitu slovenské jaz-
zové scény doplnûnou o dva slovinské
hudebníky. S pomûrnû nároãn˘m pro-
gramem vlastních skladeb doplnûn˘ch
o kompozice Matú‰a Jakabãica a saxo-
fonisty Jure Pukla otestoval vyzrálost
pfierovského publika, které pfii této
zkou‰ce skvûle obstálo a pfiijalo vy-
stoupení se sly‰iteln˘m porozumûním.

Tvrzení, Ïe skupina New York Voices
pfiekonala ve‰kerá oãekávání, by bylo

prostoduch˘m eufemismem. Ve vy-
stoupení amerického vokálního kvar-

teta doprovázeného ev-
ropskou rytmikou trys-
kala radost z hitÛ swin-
gové éry, jazzov˘ch stan-
dardÛ, písniãek Beatles
i Paula Simona, latin-
skoamerick˘ch evergre-
enÛ Antonia Carlose Jo-
bima atd. V‰echno bylo
pfiedneseno s intonaãní
jistotou, nároãné pasáÏe
v úzké harmonii stfiídaly
nápadité improvizované
chorusy jednotliv˘ch vo-
kalistÛ. Newyorské hlasy
nemusely kfiiãet, aby do
soustfiedûnû nasloucha-
jícího sálu snadno pfiilá-
kaly a v pozornosti udr-
Ïely i ty náv‰tûvníky, kte-
fií obvykle debatují v ka-

várnû a v pfiísálí pfierovského Mûst-
ského domu.

Závûreãn˘ koncert se musel v úvo-
du vypofiádat s tûÏkou konkurencí kva-
lifikaãního fotbalového utkání s Ho-
landskem, ale prÛbûh vystoupení
basisty Pavla Ryby a jeho skupiny
Mind the Step ukázal, Ïe na rozdíl od
na‰í reprezentace nemÛÏe jazz na pfie-
rovském festivalovém hfii‰ti prohrát.

Po festivalové „Rybovce“ se na pó-
diu objevili dva vyzrálí muzikanti –
flétnista Milo‰ Jurkoviã a pianista Ján

Hajnal. Pod názvem Classical & Jazz
Art Duo nabídli kolekci vytfiíben˘ch
úprav skladeb Johanna Sebastiana
Bacha. V pfiídavku, kter˘ si poslucha-
ãi vytleskali, pfiidali svou verzi sklad-
by Johna Lewise Django.

KdyÏ pfied devíti lety koncertovala
v Praze na AghaRTA Prague Jazz Fes-
tivalu skupina Yellowjackets, odpovû-
dûl klávesista Russell Ferrante na
otázku, jak je moÏné, Ïe kapela spolu
vydrÏela uÏ 16 let následovnû: „Musí-
me mít rádi jeden druhého, musíme
spolu umût komunikovat, mít spoleã-
nou vizi a kaÏd˘ z nás by se mûl neu-
stále pokou‰et zdolávat vy‰‰í a vy‰‰í
laÈky, aby nezpohodlnûl.“ Z tûchto zá-
sad ani on, ani jeho spoluhráãi nesle-
vili ani zbla - kompoziãním, aranÏér-
sk˘m i interpretaãním mistrovstvím
napfied vyrazili zaplnûnému sálu dech,
aby následnû náv‰tûvníky koncertu ex-
citovali do stavu nádherné rozjafienos-
ti. A kdo mûl moÏnost potkat ãleny to-
hoto kvarteta osobnû, poznal jejich
osobní kvality a pfiesvûdãil se, Ïe lesku
muzikantsk˘ch hvûzd velmi slu‰í umû-
lecká pokora a lidská skromnost. 

Festivalové atmosféry se mohli na-
d˘chat i ti obãané, ktefií se z rÛzn˘ch
dÛvodÛ na veãerní koncerty nedosta-
li. V pfiíjemném poãasí babího léta vy-
hrávali jazzmani kaÏdého odpoledne
kolemjdoucím na venkovní scénû pfied
Mûstsk˘m domem, tradicionalisté ví-
tali hned u vchodu náv‰tûvníky veãer-
ních koncertÛ a komu ani to v‰echno

nestaãilo, mohl aÏ do ãasn˘ch ranních
hodin konzumovat synkopy na kaÏdo-
denních jam sessions.

Hudební menu, které pofiadatelé na-
bídli náv‰tûvníkÛm 22. âeskosloven-
ského jazzového festivalu, bylo bohaté,
ale zároveÀ vybrané, takÏe redukãní
dieta nebyla v následujících dnech
nutná. Naopak! UÏ teì se nûktefií fa-
nou‰ci zaãínají zajímat, co jim festiva-
lová kuchynû nabídne v pfií‰tím roce.

Luxusní jazzové menu v Pfierovû

The Jackson Singers foto Jifií Vojzola

New York Voices foto Jifií Vojzola

Pavel J. Ryba foto Jifií Vojzola



• Pane doktore, vá‰ otec jako lékafi byl v Pfie-
rovû jistû známou osobou. Mohl byste alespoÀ na-
‰im star‰ím ãtenáfiÛm pfiipomenout místo jeho pÛ-
sobení a zároveÀ své b˘valé bydli‰tû?

Pane redaktore, dûkuji za vzpomínku na mého ot-
ce, mile jste mne s ní pfiekvapil. Pfií‰tí rok 12. bfiezna
totiÏ uplyne sto let od jeho narození v nedalek˘ch Pru-
sinovicích u Hole‰ova. Cena mûsta Pfierova, která mi
byla loÀského roku udûlena, by mûla patfiit spí‰e je-
mu, protoÏe od promoce na lékafiské fakultû Masary-
kovy univerzity v Brnû v roce 1933 Ïil aÏ do své smrti
v roce 1991 v Pfierovû. Do 75 let pracoval jako lékafi na
pln˘ úvazek, zpoãátku byl sekundáfiem v pfierovské ne-
mocnici, pozdûji se osamostatnil a zahájil praxi mûst-
ského lékafie. Od roku 1940 mûl ordinaci v novû po-
staveném domû známého pfierovského obchodníka
textilem pana Josefa Kyjovského na rohu Masarykova
námûstí a Mostní ulice. Po roce 1948 mûl ordinaci na
nûkolika místech, naposled na Velké DláÏce.

Pfiedstava rodného mûsta v m˘ch vzpomínkách
spl˘vá s pohledem z okna na‰eho bytu na námûstí
s dominantou Mûstského domu a dûkanského chrá-
mu sv. Vavfiince. Z oken obrácen˘ch do Mostní ulice
jsme mûli témûfi na dosah ruky Îerotínsk˘ zámek
s ba‰tou, tak typickou pro siluetu mûsta. S jejím za-
krytím ‰piãatou vûÏí se dodnes nûjak nemohu smífiit. 

• Absolventi pfierovského gymnázia rádi vzpo-
mínají na své spoluÏáky nebo profesory. Mohl bys-
te také vzpomenout nûkter˘ch?

Samozfiejmû a rád, i kdyÏ musím s lítostí pfiedeslat,
Ïe v dobû m˘ch stfiedo‰kolsk˘ch studií gymnázium ja-
ko pfieÏitek burÏoazní v˘chovy, podporující elitáfiské
tendence, neexistovalo. Jednotná ‰kola ZdeÀka Ne-
jedlého, tehdej‰ího ministra ‰kolství a kultury, je pod-
le sovûtského vzoru nahradila tak zvanou jedenácti-
letkou. Pfiipravila nás nejen o dva nesmírnû cenné
roky stfiedo‰kolského studia, ale i osvûdãen˘ vzdûlá-
vací systém, budovan˘ po staletí na základech polo-
Ïen˘ch J. A. Komensk˘m, kter˘ nám mohl závidût

snad cel˘ kulturní svût. Dvouletou ztrátu jsme jiÏ ni-
kdy nedohnali a ve srovnání s absolventy dfiívûj‰ích
klasick˘ch gymnázií jsme, alespoÀ jak já to dodnes
pociÈuji, polovzdûlanci. A tak s láskou vzpomínám

pfiedev‰ím na nádherného
ãlovûka, kterého milovaly
generace pfierovsk˘ch stu-
dentÛ, profesora latiny
Aloise Válka, kterého zni-
ãilo nûkolik závistiv˘ch
ãlenÛ profesorského sboru
hanebn˘m vymy‰len˘m
obvinûním, které se samo-
zfiejmû neprokázalo. Ko-
munistické policii se niko-
ho z nás studentÛ pfii
mnohahodinovém vy‰etfio-
vání nepodafiilo zastra‰it
natolik, aby vypovídal pro-
ti nûmu. K dal‰ím nezapo-
menuteln˘m pedagogÛm
patfiil ná‰ tfiídní z 9.C ve
‰kolním roce 1953-54, pfiís-
n˘, ale spravedliv˘ mate-
matik, pozdûj‰í vysoko-

‰kolsk˘ profesor Dr. Ing. Franti‰ek Havelka, kter˘
nevynechal do své smrti Ïádn˘ z na‰ich pomaturit-
ních srazÛ. Nelze zapomenout na ãe‰tináfie Arno‰ta
Kfiístka, nûmãináfiku Kamilu Bure‰ovou, manÏele
Zlatníkovy - pan profesor uãil fyziku a paní profesor-
ka dûjepis, osobitého chemikáfie Josefa Vajdíka
a v neposlední fiadû pak profesora tûlocviku, svûtovû
proslulého muzikanta Lubo‰e Plevu, kterého jsme po-
vaÏovali víc za kamaráda, neÏ kantora. Po cel˘ Ïivot
si v‰ak nesu i vzpomínku na mimofiádného pedagoga
z dfiívûj‰í tzv. mû‰Èanky, pana uãitele Franti‰ka Zbo-
fiila, ãe‰tináfie, kterému vdûãím za základy ãeské gra-
matiky i slohu. S mnoha spoluÏáky i spoluÏaãkami
obou tfiíd na‰eho maturitního roãníku l956 se po nû-
kolik posledních let scházíme jiÏ kaÏdoroãnû ve vi-
nárnû spoluÏáka Boba ·ídy na Îerotínovû námûstí.
Uvûdomujeme si, Ïe léta nám pfiib˘vají a ãasu ub˘vá. 

• Pfii v˘bûru povolání vás jistû ovlivnila profese
va‰eho otce, nebo tomu bylo jinak?

Nepochybnû. Medicína byla pro mého otce v‰ím.
Byl opravdu uznávan˘m a oblíben˘m lékafiem. Re-
spekt, ãi spí‰e vdûãnost, kterou k nûmu lidé chovali,
mi ãasto pomohla z rÛzn˘ch malérÛ, do kter˘ch jsme
se jako kluci dostávali. KdyÏ jsem na otázku jak se
jmenuji popravdû odpovûdûl, mockrát se mi stalo, Ïe
mne dotyãn˘ dospûl˘ propustil, aniÏ by si na mne ‰el
stûÏovat do ‰koly nebo rodiãÛm. A to ãasto s dovût-
kem, Ïe je to kvÛli tatínkovi za to, co pro nûho jako
doktor udûlal. Urãitû jsem uÏ jako dítû na svého ot-
ce pohlíÏel s obdivem a jistou hrdostí a chtûl jsem se
mu podvûdomû vyrovnat. Sv˘m diagnostick˘m umû-
ním, schopností pfiizpÛsobit se nemocnému a dÛ-
slednû ho provázet po celou dobu nemoci se pro mne
stal skuteãnû nejvût‰ím celoÏivotním vzorem odbor-
n˘m i morálním. 

• Patfiíte mezi tisíce dÛstojníkÛ, ktefií po roce
1968 museli v rámci tak zvané normalizace odejít
z armády. Jaké to bylo v pfiípadû vojensk˘ch léka-
fiÛ, konkrétnû u va‰í osoby?

Vojensk˘m lékafiem jsem se rozhodnû nestal pro-
to, Ïe bych se byl zhlédl v kariéfie dÛstojníka, natoÏ
v dobû, kdy byla armáda oporou reÏimu a my jsme by-
li katolickou rodinou s jasn˘m názorem na to, co je
to komunizmus. Ale náãelníkem Vojenské lékafiské
akademie byl tatínkÛv kolega, pfierovsk˘ zubní lékafi
pan doktor Krãál a to nakonec rozhodlo. Bez jeho po-
moci bych se tûÏko na medicínu dostal. Vojen‰tí lé-
kafii v‰ak nevynikali Ïádnou zvlá‰tní náklonností
k celoÏivotnímu v˘konu povolání útvarového lékafie,
protoÏe tam tolik o vlastní medicínu ani ne‰lo. Pro-
pu‰tûní do zálohy znamenalo pro vût‰inu z nás, na
rozdíl od ostatních dÛstojníkÛ, Ïe se koneãnû dosta-
neme k tomu, na co jsme se cel˘ch ‰est let na fakul-
tû pfiipravovali. Já jsem byl propu‰tûn za postoje
a ãinnost v období sovûtské okupace aÏ v roce 1974,
protoÏe armáda se nemohla zbavit najednou v‰ech
politicky nespolehliv˘ch lékafiÛ. 

• Nepfiispûlo k va‰emu propu‰tûní také va‰e
kfiesÈanské zaloÏení nebo ãinnost v Lidové stranû?

âlenem KDU-âSL jsem se stal aÏ po roce 1990, do
té doby jsem byl bezpartijní. To, Ïe jsem kfiesÈan, se
vûdûlo, bylo to zcela jistû jedním z dÛvodÛ mého pro-
pu‰tûní a pfiedchozího „zaraÏení postupu“, ale jak
jsem jiÏ fiíkal, propu‰tûní z vojny jsem vnímal spí‰e
jako vysvobození, i kdyÏ jsem ‰el z vojny se ‰patn˘m
posudkem. Moje náboÏenské pfiesvûdãení mû uchrá-
nilo od nátlaku ke vstupu do partaje, protoÏe o mne
nestáli a tak jsem byl na tom paradoxnû jako ne-
straník po roce 1968 lépe. Mûl jsem ‰tûstí na dobré
velitele, ktefií si váÏili mé práce. Byli mezi nimi ãest-
ní, schopní a dobfií lidé, ktefií nade mnou drÏeli
i ochrannou ruku. SvÛj nesouhlas s okupací odnesli
existenãnû nesrovnatelnû hÛfie neÏ já jako lékafi. 

• Pro mnoho lidí v na‰í ãeské ateistické spo-
leãnosti je víra a vûda v osobû jednoho ãlovûka ne-
sluãitelná. Jak se vy se vztahem víry a vûdy vyrov-
náváte? 

Pane redaktore, Ïádn˘ protiklad víry a vûdy nevní-
mám a s niãím se tedy vyrovnávat nemusím. Víra mi
dává odpovûì na otázky o smyslu Ïivota, duchovní ná-
plÀ, chápu ji jako projev pokory pfied lidsky neucho-
piteln˘m, ale pfiesto reáln˘m a nepochopitelnû ne-
koneãn˘m jsoucnem, které pro vûfiící pfiedstavuje
BÛh. Vûda pak dává odpovûì na to, jak nejlépe za-
cházet s tím, co je uchopitelné a poznatelné, co mo-
hu vyuÏít pro zlep‰ení pfiirozené podstaty ãlovûka a je-
ho potfieb. Víra pro mne vÏdy byla spolehlivûj‰í Ïivotní
oporou neÏ vûda. Stavût do protikladu víru a vûdu je
dnes podle na‰eho v˘znamného vûdce, astrofyzika Ji-
fiího Ggrygara, projevem urãité zaostalosti, neboÈ fy-
zika a teologie se k sobû pfiibliÏují jako nikdy dfiíve. 

• Léãba bolesti má ve va‰í lékafiské a vûdecké
práci stûÏejní místo. S ní souvisí i otázka eutaná-
zie. Nûktefií lékafii tvrdí, Ïe souãasné léky jiÏ do-
káÏou zbavit ãlovûka utrpení a eutanázie je proto
zbyteãná. Jiní mají opaãn˘ názor. Jak vnímáte
u nás tuto stále diskutovanou otázku?

Jako ránu z milosti, kterou lze u‰tûdfiit nûmé tváfii,
ale ne ãlovûku. Vûda musí pomáhat ãlovûka zbavovat
utrpení, ale ne Ïivota. Eutanázie je morálnû i profesi-
onálnû nepfiijatelná. Je fale‰nou pomocí, fale‰n˘m
a nebezpeãnû zjednodu‰en˘m fie‰ením problému lid-

Mezi drÏitele Ceny mûsta Pfierova za loÀsk˘ rok patfií také MUDr. Franti‰ek Neradílek.
Svoji profesionální dráhu, stejnû jako jeho otec, znám˘ pfierovsk˘ lékafi Franti‰ek Neradílek,
zasvûtil zdravotnictví. Nejprve pracoval jako vojensk˘ lékafi a po propu‰tûní z armády do zá-
lohy se stále vûnuje rehabilitaãnímu lékafiství a léãbû bolesti. V roce 1990 se stal primáfiem
u nás poprvé zfiízeného oddûlení pro léãbu bolesti. Nyní Ïije v Praze.
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Rozhovor s drÏitelem ceny Mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského MUDr. Franti‰kem Neradílkem
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Vûda má zbavovat ãlovûka bolesti

MUDr. Franti‰ek Neradílek
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„Základ dohody byl sjednán na mezinárodní
konferenci v Olomouci v záfií 2003, kde se se‰li zá-
stupci ‰kol zemí EU, aby nabídli spolupráci pfiede-
v‰ím ‰kolám z pfiístupov˘ch zemí v projektu mezi-
národní spolupráce Root and Wings. Následovala
náv‰tûva kolegÛ z Dánska a Walesu v na‰í ‰kole
a díky tûmto kontaktÛm uÏ nic nebránilo zapojení
ÏákÛ na‰í ‰koly do spoleãného projektu. Ná‰ pro-
jekt pod názvem ,Here we are‘ byl schválen 1. záfií
a zároveÀ nám byl udûlen grant pro spolupráci
‰kol ve Walesu, Dánsku a Irsku“, informovala Mgr.
Marie Mifková, fieditelka Z· Trávník.

„Hlavním cílem projektu je v˘mûna informací
o konkrétních ‰kolách, o ‰kolním i mimo‰kolním Ïi-
votû ÏákÛ. Vedle toho se dûti navzájem seznamují
s historií sv˘ch mûst a jejich okolí, s kulturou své
zemû i se souãasností. V‰echny projekty jsou zpra-
covávány v angliãtinû a Ïáci tedy mají jedineãnou
pfiíleÏitost praktického vyuÏití cizího jazyka, coÏ
souãasnû podporuje i jejich zájem o v˘uku. Samo-

zfiejmostí je vyuÏívání informaãních technologií,
projekty jsou zpracovávány na poãítaãích, a také
vût‰inou prostfiednictvím elektronické po‰ty odesí-
lány do jednotliv˘ch ‰kol“, vysvûtlila Marie Mifková.

„Souãástí tohoto projektu jsou vzájemná setkání
v jednotliv˘ch zemích. My jsme koncem záfií nav-
‰tívili na‰e partnery ve Walesu, stejnû jako na‰i ko-
legové z Dánska a Irska. Bylo velmi zajímavé podí-
vat se na základní i stfiední ‰kolu, porovnat úroveÀ
vybavení ‰kol i jednotliv˘ch tfiíd, poznat chod jed-
noho bûÏného pracovního dne uãitelÛ i ÏákÛ a set-
kat se s uãiteli mimo ‰kolu, posedût a popovídat si
o bûÏn˘ch vûcech, které nás zajímají. Na‰i hostitelé
nám pfiipravili opravdu bohat˘ program, a tak
jsme za krátkou dobu ãtyfi dnÛ kromû obou zmínû-
n˘ch ‰kol nav‰tívili také univerzitu, národní kni-
hovnu, ve které najdete v‰e, co bylo vydáno ve Velké
Británii. Obdivovali jsme zajímavé muzeum v pfií-
rodû, které nás provedlo historií od roku 1800 do
souãasnosti. Nechali jsme se okouzlit mírnû zvlnû-
nou a krásnû zelenou krajinou svaÏující se k nád-
hernému pobfieÏí Atlantiku. Ná‰ pobyt byl krátk˘,
ale pln˘ záÏitkÛ, dojmÛ a nov˘ch zku‰eností“, shr-
nula postfiehy z pobytu ve Walesu Marie Mifková a do-
dala, Ïe se velmi tû‰í na duben, kdy zahraniãní kole-
gové nav‰tíví Pfierov a budou jejich hosty. ·af

„Doslovn˘ pfieklad v˘razu ,eTwinning‘ je elektronic-
ké párování. Jedná se o projekt, na kterém spolupra-
cují mladí Evropané prostfiednictvím informaãních
a komunikaãních technologií. Komunikují spolu v ci-
zím jazyce, na kterém se pfiedem dohodnou. Tato zku-
‰enost je velmi v˘znamná pro posilování evropského
povûdomí mlad˘ch lidí. Technika sama o sobû není
hlavní náplní tohoto programu“, vysvûtlila pro neza-
svûcené neznám˘ pojem Mgr. Kamila Burianová.

„Cílem je propojení ‰kol mezi mûsty a regiony
rÛzn˘ch státÛ Evropské unie. JelikoÏ spolupráce
v programu mÛÏe probíhat jako souãást v˘uky ja-
kéhokoliv pfiedmûtu, volba padla na téma dosta-
teãnû ‰iroké k tomu, abychom je mohli pojmout
z hlediska více vyuãovan˘ch pfiedmûtÛ. Vybrali

jsme jazyk anglick˘ a v˘poãetní techniku a zvolili
téma ,Hello‘ . Uãíme tím Ïáky spolupracovat, a to
nejen v rámci své ‰koly, ale i v rámci partnersk˘ch
‰kol. Studenti pracují na nûãem netradiãním a zdo-
konalují se díky poznatkÛm ÏákÛ jin˘ch zemí“, ob-
jasnila fieditelka gymnázia Mgr. Marie Pecová.

„Problémem nebylo pro nás najít si partnerské
‰koly, protoÏe jsme jiÏ od roku 1996 zapojeni do pro-
gramÛ SOKRATES-COMENIUS a spolupracovali
jsme jiÏ pod tûmito programy s dvanácti ‰kolami
EU. Vzhledem k tomu bylo snadné vyuÏít této na-
vázané spolupráce a pokraãovat v ní“, sdûlila
M. Pecová. Vefiejnost, zejména ta kantorská, se mÛ-
Ïe informovat o prÛbûhu tohoto programu na webo-
v˘ch stránkách Gymnázia Jana Blahoslava v Pfiero-
vû, kde je moÏné dílãí projekty najít. V‰em, ktefií by
se chtûli také pfiipojit, doporuãuje fieditelka gymná-
zia vyhledat centrální portál pro eTwinning. MoÏná,
Ïe by stálo za úvahu roz‰ífiit tuto síÈ i o spolupráci na-
‰eho mûsta a jeho orgánÛ samosprávy s partnersk˘-
mi mûsty v Holandsku a na Slovensku. ·af

Do programu Sokrates se zapojili ‰koláci Z· Trávník

ského utrpení. Podle mého názoru je motivována spí-
‰e ‰patn˘m svûdomím, neÏ dobr˘m úmyslem. SniÏuje
hodnotu ãlovûka a znamená neúctu k Ïivotu. SniÏuje
motivaci k hledání cest úãinnûj‰í pomoci trpícím
a vlastnû tak brzdí rozvoj vûdeckého poznání. Kam
mÛÏe vést, stane-li se oficiálním nástrojem, pfiedved-
li dostateãnû názornû nacisté. Jsou jistû dosud nemoci
nevyléãitelné, jejichÏ pfiíãiny nejsou zatím známy. Je
v‰ak v na‰ich moÏnostech, abychom léky a láskyplnou
péãí, kterou Ïádn˘m lékem nahradit nelze, zmírnili
utrpení, jeÏ pÛsobí, na minimum. Jedním z nejvût‰ích
utrpení je bolest. Moderní léãba bolesti má prostfied-
ky, jimiÏ takového cíle lze dosáhnout. 

• Máte za sebou bohatou vûdeckou práci a pub-
likaãní ãinnost. Co je jejich hlavní náplní?

O bohaté vûdecké ãinnosti urãitû nelze hovofiit, vy-
rÛstal jsem takfiíkajíc v prostfiedí praktické medicí-
ny, kde na vûdeckou práci ve vlastním slova smyslu
není ãas ani podmínky. Zaãal jsem se v‰ak brzy zají-
mat o problém bolesti, kter˘ se na akademické pÛdû
nefie‰il. Bolest byla totiÏ povaÏována za prÛvodní pro-
jev základního onemocnûní, které je tfieba léãit, ni-
koliv samotnou bolest. To je sice pravda, ale platí to
jen pro bolest akutní, trvající po omezenou dobu. Pak
máme je‰tû bolest dlouhodobou, chronickou, která
mnohdy trvá i po zhojení základního onemocnûní
a na bûÏná analgetika vÛbec nereaguje. Právû tou se
zab˘vá novû vznikl˘ obor léãba bolesti, kter˘ jsem
u nás pomáhal rozvíjet. MoÏná nevíte, Ïe v historii léã-
by bolesti zaujímá Pfierov mimofiádnû v˘znamné mís-
to. V roce 1990 se zde konal ustavující sjezd samo-
statné Spoleãnosti pro studium a léãbu bolesti âeské
lékafiské spoleãnosti Jana E. Purkynû. Jeho organi-
zátorem byl bohuÏel pfiedãasnû zvûãnûl˘ pfierovsk˘
primáfi MUDr. Jaroslav ·timpl, kter˘ zaloÏil jednu
z prvních ambulancí léãby bolesti u nás. Léãbû bo-
lesti se nyní v Pfierovû vûnuje MUDr. Skopal.

• Jak˘m smûrem se bude podle vás ubírat re-
habilitaãní lékafiství a léãba bolesti?

Souãasné rehabilitaãní lékafiství má základ pfie-
dev‰ím v nefarmakologické léãbû, to znamená ve fy-
zikálních a pohybov˘ch metodách. Sv˘m zpÛsobem
rezignovalo na základní i klinick˘ v˘zkum, zÛstává
ponûkud na povrchu, to znamená na úrovní hmata-
teln˘ch tkání a nevyuÏívá dostateãnû nejmodernûj-
‰ích metod k objasÀování toho, co se dûje v buÀkách,
ze kter˘ch se tyto tkánû skládají. Mám na mysli pfie-
dev‰ím biochemické dûje a jejich projevy na bunûã-
né úrovni. Je pfied námi nadûjné období vyuÏití tzv.
kmenov˘ch bunûk, které dokáÏí nahradit buÀky po-
‰kozené ãi zniãené. Pak bude moÏno vrátit do pÛ-
vodního funkãního stavu, to znamená rehabilitovat
i ta postiÏení, která jsou dnes povaÏována za ne-
zvratná. To je v‰ak otázkou nepfiíli‰ blízké budouc-
nosti. Na rehabilitaãních oddûleních se léãí mnoÏ-
ství nemocn˘ch s bolestmi z nejrÛznûj‰ích pfiíãin. Ne
vÏdy jsou vyuÏívány poznatky, které nabízí moderní
léãba bolesti neboli algeziologie od fieckého slova al-
gos znamenající bolest. Vzájemnou spolupráci reha-
bilitaãního lékafiství a algeziologie vidím jako reáln˘
a velmi nadûjn˘ smûr, kter˘m se oba obory jiÏ vyda-
ly a urãitû pfiinese prospûch nejen jim, ale pfiedev‰ím
jejich pacientÛm. 

• Chcete sdûlit na‰im ãtenáfiÛm je‰tû nûco dal-
‰ího mimo poloÏené otázky?

Snad jen to, Ïe udûlení Ceny mûsta Pfierova za loÀ-
sk˘ rok povaÏuji za mimofiádnou poctu, za kterou je-
ho obãanÛm jako vûrn˘ pfierovsk˘ rodák ze srdce dû-
kuji. Miroslav Rozko‰n˘
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Ranní shromáÏdûní pfii domluvû programu dne. foto Dagmar Vaculíková

Koncem prázdnin se konala na Slezské
univerzitû v Opavû První ãeská konference
programu eTwinning. Zúãastnila se jí uãi-
telka anglického jazyka Gymnázia Jana Bla-
hoslava v Pfierovû Mgr. Kamila Burianová.

Základní ‰kola Trávník se od poãátku no-
vého ‰kolního roku jako jediná z pfierov-
sk˘ch základních ‰kol pfiipojila ke granto-
vému projektu EU v oblasti vzdûlávání
SOCRATES – Comenius 1 – Partnerství ‰kol.

Studenti Gymnázia Jana Blahoslava v Pfierovû
vyuÏívají nov˘ch komunikaãních technologií
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Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA PLNÁ SORT OVOCE
Po vyškrtání všech výrazů přečtete po řádcích z nevyškrtaných písmen výrok, jehož autorem je ně-

mecký básník, spisovatel a učenec Johann Wolfgang von Goethe.

TAJENKA OSMISMĚRKY: Ve světě zbaveném idejí vládnou příšery

AGÁVE
BAZALKA
BEDRNÍK
BEGÓNIE
CINIE

DAVIDIE
ENCIÁN
FÍKUS
GALGAN
HALFA

HNIDÁK
HOŘEC
KANA
KLAYTONIE
KRÁSENKA

LASKAVEC
NESTAŘEC
SKIMIE
VOUSATĚNKA

VSTAVÁČEK
YVA
ZLATOCHVOST
ZPEŘENKA

V C V A K N E Ř E P Z E A C A S

S E V A G I Ě I T L Ě K E E K Z

T V N B M Á N A A V N Ř E I N C

A A S I N O V T É Ě O M E N E E

V K K U T G O E T H E I I I S Ř

Á S L Y K CH A A A D N N D C Á A

Č A A A V Í S L E Ó J I C Í R T

E L V O Z U F L G Á V D D I K S

K N S O O A U E P A V Y Ř Á Á E

Í T Š V E R B E D R N Í K Y K N
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Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Pfierov

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10 hodin

7.11. • Tfiicetiletá válka II. ãást –
Mgr. ·árka Krákorová-PajÛrková
14.11. • Ptáci v zimû na krmítku –
Mgr. Zdenûk Vermouzek
21.11. • Palestina v dobû JeÏí‰ovû –
PaedDr. Rostislav Doãkal
28.11. • Podzimní nachlazení, vita-
míny a ãaje – Mgr. BoÏena Malinová

Rukodûlné ãinnosti
ãtvrtek v 10 hodin

3.11. • Foukací fix na textil – pro-
stírání
10.11. • Drátkování – rybiãka
24.11. • Dóza na drobnosti
17. 11. • Státní svátek – klub bude
zavfien˘.

Zdravotní cviãení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.

pro pokroãilé
pondûlí a ãtvrtek od 11 do 13 hod.
Poplatek za uÏívání internetu je 15 Kã
na hodinu.
Symbolické vstupné ãiní 10 Kã.

„Pfii v‰ech aktivitách sboru je vel-
mi dÛleÏité nezapomínat na hlavní
smysl celé ãinnosti sboru, to zname-
ná vést dûti k radosti ze zpívání a na-
bídnout mal˘m i star‰ím ãlenÛm
sboru chvíle odpoãinku s vûrnou pfií-
telkyní hudbou. Souãástí Ïivota sbo-
ru se tak stalo letní soustfiedûní, kte-
ré je plné nejen hudby a zpûvu, ale
i rÛzn˘ch soutûÏí a her. Leto‰ní sou-
stfiedûní sboru zpestfiili nejprve jejich
dospûlí kamarádi Entuziasté, ktefií
za dûtmi pfiijeli na tábor. Pfierováãek
mûl v‰ak je‰tû jedno milé obohacení
léta, a to spoleãn˘ koncert s ukrajin-
sk˘m sborem Rosynka na pfierov-
ském zámku“, informovala jeho ma-
naÏerka Blanka Ma‰ková.

„Hned v fiíjnu se Pfierováãek podí-
lel na organizaci pûvecké soutûÏe pro
dûti ze základních ‰kol a vícelet˘ch
gymnázií a zároveÀ se vûnoval in-

tenzivní pfiípravû sv˘ch listopado-
v˘ch koncertÛ na Slovensku. Pfiero-
váãek je pozvan˘ na Bardejovskú hu-

dobnú jeseÀ, kde vystoupí nejen
s písnûmi Jaroslava JeÏka z her Vos-
kovce a Wericha, znám˘mi melodie-
mi z muzikálÛ, ale také se skladba-

mi skupin Beatles a Queen a spiri-
tuály v úpravû Mgr. Otakara ·i‰ky.
Bohat˘ program pfiipraven˘ mûstem
Bardejov pro na‰e zpûváãky zcela ur-
ãitû zpestfií moÏnost úãasti na kon-
certu slovenské Superstar Katky Ko‰-
ãové a náv‰tûva bardejovsk˘ch kúpe-
lov. Po návratu z Bardejova ãeká

Pfierováãek intenzivní pfiíprava na
adventní a vánoãní koncerty sboru“,
seznámila s dal‰ími akcemi sboru
Blanka Ma‰ková. ·af

Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor je víc neÏ ãtvrt století souãástí kul-
turního Ïivota Pfierova a hlavnû jeho koncertní oddûlení Pfie-
rováãek se snaÏí o reprezentaci DDM Atlas a svého mûsta
nejen na domácí, ale i na zahraniãní scénû.

Dûti z Pfierováãku se svou dirigentkou Ingrid Sekerovou

Principy, podle kter˘ch vzniká foto-
grafick˘ obraz, spoãívají na nûkter˘ch
pfiírodních zákonech, s jejichÏ úãinky
se kaÏdodennû setkáváme. Thomas
Wedgwood zaãal svoje v˘zkumy se zho-
tovováním obrazÛ pomocí svûtla, che-
mikálií a kamery obscury v 18. století.
Je‰tû neÏ poznatky publikoval, pokou-
‰eli se o totéÏ dva francouz‰tí dÛstoj-
níci - bratfii Nicéphore a Claude Niep-
ceovi. Zdokonalením nûkter˘ch po-
stupÛ se spoluvynálezcem prvního

zpÛsobu fotografie stal francouzsk˘
malífi Louis Daguerre. Na poãátku 21.
století je proces fotografie tak zdoko-
nalen, Ïe se stal pfiirozenou souãástí
lidského konání. Digitální fotografic-
ké pfiístroje umoÏÀují zachycovat neo-
pakovatelné okamÏiky takfika kdykoliv
a za jak˘chkoliv podmínek. Fotografie
dokumentární tak zhotovují nejen pro-
fesionální tvÛrci. Pomocí poãítaãové
techniky lze pofiízen˘ snímek okamÏi-
tû pfienést z jednoho konce zemûkou-

le na druh˘. I kdyÏ se nûktefií autofii
umûleck˘ch fotografií pfiíleÏitostnû
vrací k ãernobílé technice, barevná fo-
tografie se stala samozfiejmostí. 

V˘stavou nazvanou Fotím, fotí‰,
fotíme pfiipomíná Muzeum Komen-
ského pomalu zapomínan˘ zpÛsob
zpracování klasické ãernobílé foto-
grafie. Ukázka technick˘ch pomÛcek
potfiebn˘ch pfii laboratorním zpraco-
vání doplÀuje kolekci snímkÛ Borise
Buãka. V˘stava je instalována v his-
torickém sále pfierovského zámku
a potrvá do 27. listopadu. of 

Zastavení s dûtsk˘m pûveck˘m sborem Pfierováãkem

Pozvánka na v˘stavu ãernobílé fotografie

inzerce

Akce pro seniory PSP
Ve stfiedu 16. listopadu se koná od

15 do 19 hodin setkání seniorÛ PSP
v kavárnû Beãva.

K poslechu i tanci hraje hudební
skupina Kasablanka. Zveme i neãleny
odborové organizace, b˘valé zamûst-
nance PSP.
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HRAD HELF·T¯N

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

16.–19.11. • Hudboslovení – festival
hudby a slova v Pfierovû za úãasti zají-
mav˘ch a kvalitních interpretÛ i na-
d‰eného publika.
Pfiedprodej: 1.–16.11.05 DlaÏka + In-
tex (Svítidla Îerotín. Námûstí). 
16.11. v 18.30 hod. • Aktivity Klub
DlaÏka
17.11. v 9 hod. • Scrabble – oh˘ba-
ná varianta • Letem svûtem – Promí-
tání obrázkÛ z ciziny v 17 hod. Klub
DlaÏka. V 18.30 hod. • Lampiónov˘
prÛvod (sraz na mostû u lodûnice)

otevírací doba v listopadu
sobota a nedûle 9–16 hodin

MùSTSK¯ DÒM
2.11. v 19.30 hodin • MÛj bájeãn˘ roz-
vod – komedie s E. Balzerovou.
6. a 27.11. ve 13.45–17.45 hod. • Ne-
dûlní párty pfii dechovce
8.11. v 19.30 hod. • Franti‰ek Nedvûd
za doprovodu skupiny Druhé podání
9.11. v 19.30 hod. • Povídání o litera-
tufie a Ïivotû, básnících a poezii s publi-
cistou A. Pfiidalem a V. Mikulá‰kovou,
manÏelkou pfierovského rodáka a básníka
13.11. v 14.30 a v 19 hod. • MuÏÛm
vstup zakázán – travesti show Screamers
15.11. v 19.30 hodin • A do pyÏam! –
divadelní komedie. Hrají: J. Langmajer,
K. BroÏová, D. Suchafiípa a dal‰í.
19.11. v 15–19 hod. • Senior party ta-
neãní odpoledne.
19.11. ve 20 hod. • Klubov˘ veãer me-
zi humorem, hudbou a poezií. Úãinku-
jí D. Vávra, M. Pluháãek, J. Wykrent,
R. Venclovsk˘
20.11. v 19.30 hod. • Koncert Nebe po-
ãká… – III. roãník. Úãinkují I. Budwe-
iserová s kapelou Fade In, J. Dûdeãek,
skupina Hm…, Entuziasté, Novojiãínské
sexteto Pohoda, pofiad uvádí M. Kováfiík.
21.11. v 8.30 a v 10.30 hod. • Koncert
pro ‰koly i pro vefiejnost. Vystoupí praÏ-
ská skupina Hm…
21.11. v 19.30 hod. • T˘deník Televi-
zer – pofiad Z. Izera a P. Freunda.
22.11. v 17 hod. • Akademie ÏákÛ Z·
U tenisu
28.11. v 19.30 hod. • Poslední léto –
divadelní hra ze Ïivota Sáry Bernhard-
tové. Hrají M. Vanãurová a V. Harapes 
Pfiedprodej: MD, vchod z nám. TGM,
po–pá 8–18, od 1.11. do 16,30 hod., tel.:
581 215 101, 581 290 311.

Pfii této pfiíleÏitosti pfiipravilo vede-
ní ‰koly na pátek 25. listopadu nefor-
mální setkání b˘val˘ch i souãasn˘ch
zamûstnancÛ ‰koly, samozfiejmû za
úãasti fiady hostÛ, mimo jiné i z fiad
pfiedstavitelÛ mûsta. Setkání se usku-
teãní ve ‰kolní jídelnû od 15 do 17 ho-
din. Spoleãensk˘ veãírek bude zahá-
jen v 19 hodin v klubu Teplo, na

Horním námûstí. Souãástí slavnostní-
ho programu je Den otevfien˘ch dve-
fií, kter˘ se koná od 13 do 17 hodin.

Tûmto oslavám bude pfiedcházet
Akademie ÏákÛ ‰koly. Slavnostní
pfiedstavení zhlédnou 22. listopadu
v Mûstském domû v 10 hodin spolu-
Ïáci, odpolední ãas v 17 hodin je ur-
ãen pro rodiãovskou vefiejnost.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18

Výjimky:
17.11. Státní svátek – zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

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

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–20 13.30–15
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

Den datum bruslení dûti do 8 let bruslení vefiejnosti
Sobota 5.11. 18.30–19.30 19.45–20.45
Neděle 6.11. – 19.15–20.15
Sobota 12.11. 17.15–18.15 18.30–19.30
Neděle 13.11. 8.30–9.30 9.45–10.45
Čtvrtek 17.11. – 8.15 - 9.15
Sobota 19.11. 15.45–16.45 17–18
Neděle 20.11. 16.45–17.45 18–19
Sobota 26.11. 18.30–19.30 19.45–20.45
Neděle 27.11. 9.45–10.45 11–12

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
skotské stfiiky, perliãka Slender

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

Úterý 14–20 ženy zavřeno 7.30–21

Středa 13–21 muži zavřeno 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LISTOPAD 2005

VÝJIMKY
5.11. dětský a 50 m 10–12, 13.30–19

17.11. dětský a 50 m 10–18

VÝJIMKY • 17.11. Státní svátek – vše zavřeno
Pozn.: Solárium je v provozu jen v době sauny!

KPVU
Ve ãtvrtek 3. listopadu se uskuteãní
beseda s Ing. Patoãkovou na téma
Kulturní památky Pisy a San Mari-
na. Beseda se koná v Korvínském do-
mû v 16.30 hodin.

Akademie III. vûku
Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost, kte-
ré se konají vÏdy v zasedací místnosti
interního oddûlení Nemocnice s poli-
klinikou v Pfierovû vÏdy od 15 do 16
hodin.
16.11. • Onemocnûní tlustého stfie-
va – pfiedná‰í MUDr. Kalabus

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova pfierovského zámku

otevírací doba v listopadu 
stfieda 8–17, sobota, nedûle 9–17 hodin
10.9.–27.11. • Antonín Pospí‰il dûtem:
Obrazy a kniÏní ilustrace 
15.9.–30.11. • UÏití kamene v pravûku
22.9.–27.11. • Fotím – Fotí‰ – Fotíme
30.9.–30.11. • F. Zapletal – Ïivot a dílo

Korvínsk˘ dÛm
4.10.–22.11. • Muzejní úterky – pod-
zimní cyklus pfiedná‰ek a besed (zaãá-
tek vÏdy v úter˘ v 17 hod., voln˘ vstup)
1.11. • Mgr. Zdenka Sekerová: Kul-
turní vztahy Pfierov – Bardûjov
8.11. • prof. PhDr. Jan Trojan: Josef
Schreier
15.11. • PhDr. Jifií Lapáãek: Mladá lé-
ta Josefa Kainara
22.11. • Mgr. M. Straková: âarodûjni-
ce a nadpfiirozené bytosti na Záhofií 

Ornitologická stanice
otevírací doba v listopadu
sobota, nedûle 9–17 hodin

5.8.–27.11. • A. Pospí‰il: Z pfiírody
24.12. • Vánoãní strom pro ptactvo
Stálá expozice – Ptáci âeské republiky

Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hod, sobotní keramické hrátky
od 9 do 12 hod. 
4.11. od 15 do 18 hod. • Malování
na hedvábí 
5.11. od 14 do 16 hod. • Keramické
betlémy 
19.11.od 14 do 16 hod. • Vyrábíme
z kukufiiãného ‰ustí 
25.11.od 8 hod. • Gymnastická sou-
tûÏ v DDM Atlas pro dívky ze Z· a S·.
Pfiihlá‰ky zasílejte do 10.11., propozi-
ce na www.volny.cz/ddmatlas 

V˘tvarná soutûÏ 
Na listopad a prosinec pfiipravil
DDM Atlas novou v˘tvarnou soutûÏ
s názvem Martin na bílém koni. Dû-
ti mohou do 14. prosince malovat ob-
rázky k danému tématu a pouÏít rÛz-
né v˘tvarné techniky. Vyhodnocení
v‰ech probûhne 21. prosince v 16 ho-
din. Nejhezãí díla budou ocenûna.

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
tel.: 581 209 353, 581 201 246

• OhÀostroj! v 19.30 hod. • Tam Tam
Orchestra – Klub Teplo • Na závûr ve-
ãírek v Klubu DlaÏka. 
18.11. v 19.30 hod. • Wabi Danûk,
koncert v klubu Teplo.

Tam Tam Orchestra v Pfierovû v roce
2004 foto J. Biolek

Základní ‰kola U tenisu slaví 30. v˘roãí své existence

ZIMNÍ STADION P¤EROV • LISTOPAD 2005

Programy, bruslení vefiejnosti, pfiípravka, volné termíny, ubytování, sauna a ostatní
informace najdete na www.smp-zs.wz.cz
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Listopad bude jiÏ ãásteãnû ve znamení
blíÏících se Vánoc. Od 14. listopadu
pfiedstaví své artprotisy v˘tvarnice Dag-
mar Mráãková. Tato známá textilní
technika je velmi dekorativní a u nás ob-
líbená. V tvorbû autorky se ãasto objevují
motivy pfiírody - stromy, rostliny, ptáci...
Ráda kombinuje artprotis i s paliãkova-
nou krajkou. V oblibû má pastelové od-
stíny hnûdé, zelené a vínové barvy.
V druhé polovinû listopadu zÛstáva vá-
noãní tradice zachována nabídkou bet-

lémÛ, vánoãních ozdob a ubrusÛ, svícnÛ, vitráÏí a dal‰ích nápadit˘ch originálÛ.

14.–25.11. • Grafika Tomá‰e Bí-
ma. Malífi a grafik Tomá‰ Bím se na-
rodil 12. 11. 1946.Vyuãil se tiska-
fiem, dál studoval soukromû.
Zamûfiil se na ilustraci, uÏitou gra-
fiku a kresbu. Vûnuje se také malbû.
Ilustroval asi tfiicet knih, podílel se
na bibliofíliích, vytváfiel plakáty.
Pracoval jako knihtiskafi, poté v˘-
tvarník divadelního studia Reduta,

ale také jako písmomalífi a lak˘rník. Nyní se cele vûnuje v˘tvarné práci.
Sv˘mi díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, VâG Pardubice, Rijks-

museum Meermanno Haag i jinde. Poãet jeho v˘stav rostl úmûrnû k tomu, jak rostl
poãet lidí, ktefií se chtûli kamarádit s jeho obrazy, aby jim bylo na svûtû barevnûji.
Kdyby bylo v jeho pfiíjmení krátké i, mohli bychom si myslet, Ïe on sám svolává v‰ech-
ny, kter˘m není cizí dobrá pohoda, úsmûv, fantazie, snûní....... 

V listopadu zde bude vystavovat v˘tvarnice Eva Musilová, která Ïije a tvofií v Par-
dubicích. UÏ v dûtském vûku byla okouzlena krajinou v okolí Police nad Metují, kde
se narodila. Nejdfiíve se snaÏila malovat pastelkami a pozdûji objevila moÏnosti ole-
jov˘ch barev. Nejvíce se nauãila od svého str˘ce akademického malífie Josefa Du-
cháãe. PouÏívá techniku olej. Záti‰í, kvûtiny, barevné kompozice a hlavnû krajinky
patfií k jejím oblíben˘m tématÛm. Vystavuje pravidelnû v Pardubicích, ale i mimo
âR, napfiíklad v USA a v Polsku.

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

Kino Hvûzda

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

10.11. aÏ 8.12. • Ondfiej a Vladimír Koãárovi –
obrazy. Opavsk˘ malífi Ondfiej Koãár vyrÛstal v pro-
stfiedí malífisk˘ch pláten a barev. Není divu, Ïe jiÏ od
útlého dûtství kreslil, maloval a od základní ‰koly se
zúãastÀoval nejrÛznûj‰ích v˘tvarn˘ch soutûÏí. Ale by-
la to i hudba, která se podílela na utváfiení jeho umû-
lecké osobnosti. âasté vycházky do hor a okolí ho na-
uãily pfiírodu nejen poznávat, ale i milovat a pochopit.
Získal v ní osvûÏení a novou tvÛrãí energii. Na vysoké
‰kole se vedle malby zab˘val i jin˘mi v˘tvarn˘mi tech-
nikami. Dosáhl brzy úspûchu i v grafice a jiÏ v dobû
vysoko‰kolského studia zaãal vystavovat své práce
v galeriích Díla. V souãasné dobû se nejvíce vûnuje
olejomalbû.

Souãasnû s Ondfiejem bude vystavovat i jeho otec
Vladimír Koãár. Jeho názoru zvlá‰tû blízká je pestfie
barevná nostalgie podzimu. Obdivuje se pfiírodû a ra-
dost z barvy a malífisky tvofiivého pfiednesu zaznívá
z pestré skladby jeho ãetn˘ch kytic.

1.– 2.11. v 17.30 hod. • PROKLETÍ
KRÁLÍKODLAKA (USA, komedie, ti-
tulky, premiéra). Va‰ím smûrem hopsá
nûco pfií‰erného… RoztrÏit˘ vynález-
ce Wallace a jeho vûrn˘ psí spoleãník
Gromit – úÏasná dvojka z Oscarem
ocenûn˘ch plastelínov˘ch kraÈasÛ...
1. 11. ve 20 hod. • 3:15 ZEM¤E·
(USA, horor, titulky, premiéra). Démo-
ni z legendárního stra‰idelného domu
v Amityville znovu oÏívají. 13. listopa-
du obdrÏela policie ‰ílen˘ telefonát,
kter˘ ji zavedl do Ocean Avenue 112
v Amityville, Long Island. 
3.–06.11. v 17:30 hod. • ANDùL
PÁNù (âR, filmová pohádka, ãeská
verze, premiéra). Filmová pohádka re-
Ïiséra Jifiího Stracha na motivy pohá-
dek BoÏeny Nûmcové. Je ãasné ráno
23. prosince a na nebi se v‰echno
chystá k oslavû JeÏí‰kov˘ch narozenin. 
3.11.–06.11. ve 20 hod. • KUR¯R 2
(USA/Francie, akãní thriller, titulky,
premiéra). Frank (Jason Stathan) je
ve svém oboru nejlep‰í. B˘val˘ pfiíslu‰-
ník speciálních jednotek pracuje jako
nájemn˘ kur˘r...
7.11.–9.11. v 17.30 hod. • NESVAT-
BOVI (USA, komedie, titulky, premié-
ra). Owen Wilson a Vince Vaughn
o svatební lovecké sezonû poznají, Ïe
na kaÏdého jednou dojde… 
7.11.–8.11. ve 20 hod. • TùÎKÁ
VÁHA (USA, drama, titulky, premiéra).
B˘val˘ ‰ampion se vrací do ringu, aby
riskoval v zápase na Ïivot a na smrt.
Uprostfied Velké hospodáfiské krize se
zniãehonic objevil hrdina...
10.11.–13.11. v 17.30 hod. • OLIVER
TWIST (Francie/Velká Británie/âR,
adaptace sociálního drama, titulky,
premiéra). Oscarov˘ reÏisér Roman
Polanski oÏivuje klasick˘ román Char-
lese Dickense o mladém sirotkovi...
14.11.–16.11. v 17.30 hod. a 10.11.–
15.11. ve 20 hod. • DOBLBA (âR, ko-
medie, ãeská verze). Jakékoliv va‰e ãi-
ny se vám jednou v dobrém ãi ve zlém
zúroãí… Pfiíbûh ãerné vánoãní kome-
die Doblba! se odehrává v rozvûtvené
rodinû Mukov˘ch. 
17.11.–23.11. v 17.30 hod. a 17.11.
–20.11. ve 20 hod. • LEGENDA
O ZORROVI (USA, dobrodruÏná ko-
medie, titulky, premiéra). Mstitel
v ãerné masce, bojující za spravedlnost
a ãest se vrací… 
21.11.–22.11. ve 20 hod. • NECHOë
KLEPAT NA DVE¤E (Nûmecko/Fran-
cie, drama, titulky, premiéra). Zestár-
lá filmová hvûzda v podání S. Shepar-
da, se rozhodne udûlat si pofiádek ve
svém Ïivotû. 
24.11.–26.11. v 15.30 hod. • P¤ED-
STAVENÍ PRO DùTI A MLÁDEÎ –
STRA·PYTLÍK (USA, animovan˘/ro-

dinn˘, ãesk˘ dabing). I malé kufiátko
se mÛÏe stát hrdinou… 
24.11.–30.11. v 17.30 hod. • 40 LET
PANIC (USA, sexy komedie, titulky,
premiéra). Lep‰í pozdû neÏ nikdy.
Americká sexy komedie – nejenÏe ne-
ní ‰patná, ale dokonce je i chytrá! 
24.11.–29.11. ve 20 hod. • ·ÍLENÍ
(âR, filozofick˘ humor, ãeská verze).
Blázinec, ve kterém se odehrává dûj
filmu, je alegorií této civilizace… Scé-
náfi filmu volnû vychází z motivÛ dvou
povídek Edgara Allana Poea – ZaÏiva
pohfiben a ·ílen˘ psychiatr. 

2.11. ve 20 hod. • UNAVENI SLUN-
CEM (Rusko, Zlat˘ fond svûtové kine-
matografie, titulky, premiéra). V‰udy-
pfiítomná a zrÛdná bol‰evická
propaganda v nezvratnosti dobového
údûlu… 

9.11. ve 20 hod. • ZEMù HOJNOSTI
(USA/Nûmecko, drama, titulky, premi-
éra). Dûj se odehrává ve Spojen˘ch
státech, tûsnû po útocích 11. záfií. Pfií-
bûh sleduje vztah dvou postav – Paula,
veterána z Vietnamské války a Lany,
misionáfiky zarputile bránící práva...
16.11. ve 20 hod. • MÒJ MILÁâEK
RÁÎE 6,65 (Dánsko/Francie/VB/Nû-
mecko, drama, titulky, premiéra). Film
vypráví pfiíbûh mladého samotáfie Dic-
ka (J.Bell), kter˘ Ïije v chudém hor-
nickém mûstû Estherlope. 
23.11. ve 20 hod. • ZABIJI NIXONA
(USA/Mexiko, psychologické drama, ti-
tulky, premiéra). Snímek je poutav˘m
a tragick˘m pfiíbûhem muÏe, kter˘ byl
v roce 1974 dohnán k naplánování
atentátu na prezidenta Spojen˘ch stá-
tÛ americk˘ch. 
30.11. ve 20 hod. • BRASILEIRINHO
(Finsko, dokument, titulky, premiéra).
Mladá generace znovu objevuje choro.
Choro je jedním z nejoriginálnûj‰ích
brazilsk˘ch hudebních stylÛ. 

6.11. v 15 hod. • KRÁLOVNA KOLO-
BùÎKA (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í.
13.11. v 15 hod. • KRTEK FILMOVÁ
HVùZDA (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í.
20.11. v 15 hod. • VALIANT (Velká
Británie, animovaná komedie, ãesk˘
dabing). Vlasteneck˘ opefienec poslem
zpráv, jeÏ mohou ovlivnit den D…
27.11. v 15 hod. • STRA·PYTLÍK
(USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). Nová animovaná klasická po-
hádka o kufieti a jeho pfiátelích…
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