
Radní i v letošním roce pokračují
v tradici udělení Ceny města Přerova
Medaile J. A. Komenského význam-
ným rodákům a občanům svého měs-
ta. Stejně jako vloni ocenili pět obča-
nů, kteří se svou činností v nejrůzněj-
ších oblastech zasloužili o rozvoj Pře-
rova a jeho propagaci nejen v naší re-
publice, ale mnohdy i v zahraničí. Vy-
brané osobnosti se prosadily v růz-
ných odvětvích sportu, umění, vědy či
léta se úspěšně věnovaly práci s mlá-
deží. Ocenění, které město uděluje už
od roku 1964, získalo v předchozích
letech už více než 400 osobností.

Vyznamenaní převezmou Cenu měs-
ta Přerova – pamětní medaili J. A. Ko-
menského v předvečer státního svátku
v pondělí 27. října u příležitosti 90. vý-
ročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu.
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Přerovský jazzový festival slaví čtvrtstoletí

Už známe jména letošních vyznamenaných osobností

„Už v minulém roce jsme posunuli je-
ho konání o pár týdnů. Hlavním důvo-
dem je to, že nám to usnadní výběr hos-
tů ze zahraničí. Řada z nich totiž může
zařadit koncert v Přerově jako součást
svého turné po Evropě,“ vysvětlil Rudolf
Neuls, ředitel festivalu.

Program letošního festivalu je obzvlášť
pestrý, protože oslava bude dvojnásob-
ná. „Československý jazzový festival
oslaví 25. výročí od svého vzniku a po-
pulární přerovský orchestr Academic
Jazz Band si připomene 50 let své exi-
stence,“ upozornil Rudolf Neuls.

Rozhovor se zakládajícím členem Aka-
demicu Ing. Otakarem Smejkalem si
můžete přečíst v příštím čísle Přerov-
ských listů.

A jaké menu jeho organizátoři připra-
vili návštěvníkům letošního festivalu?
Program najdete na straně 15.

The Bad Plus 
joined by Wendy Lewis USA

vystoupí v sobotním programu.

Take 6 USA

Československý jazzový festival se letos uskuteční ve dnech 
od 22. do 25. října

Mezi letošní vyznamenané patří:

Miloslav Šváček
za celoživotní práci v oblasti esperanta

a propagaci města Přerova

Vojtěch Burian
za celoživotní práci v oblasti

mládežnického hokeje a propagaci
města Přerova

Vladislav Chytil
za celoživotní práci v oblasti

mládežnického hokeje a propagaci
města Přerova

Doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc.
za celoživotní práci v oblasti

astronomie a propagaci města Přerova

Mgr. Eva Černá
za celoživotní práci v oblasti

amatérského loutkářství a propagaci
města Přerova
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Jedná se o občanské průkazy, které
byly vydány do 31. prosince 2003 a ne-
mají strojově čitelnou zónu. Tyto ob-
čanské průkazy jsou od 31. 12. 2008 ne-
platné.

Výměny se netýkají občanů, kteří se na-
rodili před 1. lednem 1936 a mají v ob-
čanském průkazu vyznačenou dobu
platnosti „bez omezení“. Od druhé polo-
viny roku 2000 jsou vydávány i občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji. Rov-
něž tyto občanské průkazy nepodléhají
výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Občané, jichž se výměna týká, jsou
povinni podat žádost o vydání nového
občanského průkazu nejpozději do 30.
listopadu 2008. Žádost mohou podat na
Magistrátu města Přerova, nám. T. G.
Masaryka 16, I. poschodí nebo na kte-
rémkoliv matričním úřadu.

Co potřebujete k vyřízení OP
Přinést si musíte starý občanský prů-

kaz, jednu fotografii a žádost o vydání
občanského průkazu, kterou obdržíte
přímo na oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních do-
kladů nebo na kterémkoliv matričním
úřadu. V případě, že občan bude žádat
o zapsání nepovinných údajů o manže-
lovi (manželce), dětech do 18 let nebo
o titulu, který nemá v občanském prů-
kazu uveden, je nutno doložit oddací
list, rodné listy dětí a diplom (vše v ori-

ginále nebo úředně ověřené kopii). Vý-
měna občanského průkazu je bezplatná. 

Za občany může žádost i s potřebnými
doklady předložit jiná osoba, která se
nemusí prokazovat plnou mocí. 

Další informace můžete získat na tel.
čísle 581 268 680 nebo 681, 682.

Úřední hodiny oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů Magistrátu města Přerova:

Pondělí a středa 8–11.15 a 12–17 hod.
Úterý a čtvrtek 8–11.15 a 10–15 hod.

Objednat se k výměně občanského
průkazu je možné na stránkách města
Přerova www.mu-prerov.cz v sekci Elek-
tronická obsluha občana. 

K datu 22. září 2008 nepožádalo o vý-
měnu občanského průkazu ještě více
než 2500 občanů.

Očekáváme, že již v říjnu a především
v listopadu se budou tvořit fronty i s ně-
kolika hodinovým čekáním. Pozdě po-
daná žádost může mít důsledky v osob-
ním životě (na neplatný občanský prů-
kaz by například Česká pošta s.p. ne-
měla vydávat finanční hotovost apod.),
ale občan se také dopouští přestupku,
který je pokutován.

Jaroslav Sláma
vedoucí správního odboru

Máte jenom dva měsíce na
výměnu občanských

průkazů
Letos probíhá poslední etapa výměny občanských průkazů

Ing. Jiří Bakalík
tajemník 
Magistrátu města
Přerova

Tým složený z pracovníků přerovské-
ho magistrátu i odborníků dokončil prá-
ci na nových webových stránkách měs-
ta. Jejich podobu si můžete prohlédnout
už za několik dní 1. října. Tajemník pře-
rovského magistrátu Ing. Jiří Bakalík je
přesvědčený, že občané ocení nejen no-
vé grafické zpracování, ale zejména ob-
sahovou náplň stránek. Položili jsme mu
několik otázek. 

� Co vedlo vedení města k tomu, že se
rozhodlo modernizovat své webové
stránky?

Na konci předešlého roku jsme se za-
čali zabývat problematikou webových
stránek města Přerova, které svou dosa-
vadní podobu získaly již v roce 2003 a ve
své době byly oceněny v soutěži o nej-
lepší webové stránky a elektronické služ-
by měst a obcí Zlatý erb. Od té doby se
ale zvýšily nároky nejen samotných
úředníků magistrátu, ale i občanů. Z řad
odborníků, ale také veřejnosti se ozýva-
ly hlasy pro modernější pojetí portálu.
Zastaralá grafika, špatná struktura, ne-
přehlednost a omezenost dosavadního
redakčního systému webu byly jen ně-
které z mnoha podnětů, které inspiro-
valy vedení magistrátu k myšlence pro-
vést kompletní rekonstrukci stránek.
Z toho důvodu jsme přistoupili k nájmu
nového redakčního systému i grafické-
ho pojetí stránek. Realizační firma vze-
šla z výběrového řízení.

� V čem spočívají jeho přednosti?
Nový redakční systém umožňuje vy-

užívat moderní a interaktivní aplikace,
jako jsou například kalendář akcí, zasí-
lání aktualit na email, ankety a podob-
ně. Celková cena za nájem redakčního

systému, technickou podporu, služby
webhostingu a služby spojené s vytvo-
řením a úpravou portálu města činí ne-
celých 377 tisíc korun s platností na
čtyři roky.

� Z jakých kritérií vycházeli autoři no-
vých webových stránek?

Prioritním cílem, který si zaintereso-
vaní pracovníci předsevzali, byla jedno-
duchost a přehlednost stránek, avšak
zpracovaná do příjemného grafického
pojetí. Každý, kdo vstoupí na portál měs-
ta Přerova, se musí rychle zorientovat
a jednoduchým logickým postupem ne-
lézt, co hledá.

Při tvorbě stránek a sestavování nové
struktury se skupina pracovníků také in-

spirovala u jiných měst, ze kterých se
snažila z pohledu občana vybrat to nej-
lepší. Na základě podnětů z vlastních řad
i z jiných portálů byla vytvořena struk-
tura, která usiluje o jednoduchost, pře-
hlednost, logickou návaznost a propoje-
nost jednotlivých témat. 

� Můžete poskytnout jednoduchý návod
pro budoucí uživatele těchto stránek?

Webové stránky jsou rozděleny do pě-
ti sekcí podle informací, které občan hle-
dá. Najdete je pod názvem Samospráva,
Magistrát, O Přerově, Pro turisty, Pro
podnikatele. Občanovi, který hledá kon-
takt na pracovníka magistrátu, pomůže
aplikace Kontakty. Naopak Přerovan
hledající zábavu na víkend může využít
Kalendář akcí. Pokud se chcete inspiro-
vat, kam na výlet do okolí Přerova, mů-
žete nahlédnou do sekce Turista. 

Web byl vytvořen tak, aby také splňo-
val podmínky bezbariérové přístupnos-
ti a dodržoval pravidla „Blind Friendly
Web“ pro nevidomé a slabozraké. 

Občané se mohou těšit na nové apli-
kace, jako jsou kalendář akcí, ankety, za-
sílání aktualit na email, kvalitní vyhle-
dávač kontaktů, přehlednější úřední
desku, nové uspořádání životních situa-
cí a mnoho dalšího. Šaf

Magistrát spouští nové
webové stránky

Na spolupráci Unie neziskových or-
ganizací a Olomouckého kraje se do-
hodli její čelní představitelé na schůz-
ce s náměstkem hejtmana Olomouc-
kého kraje Pavlem Horákem začát-
kem září. 

Konkrétní iniciativy navrhované zá-
stupci Olomouckého kraje v Bruselu
jsou založeny na zapojení kraje do spo-
lupráce jednak s místními subjekty, pře-
devším Univerzitou Palackého, jednak
s partnerskými regiony, například Opol-
ským vojvodstvím. Návrh navazuje na

předešlé pozitivní zkušenosti – například
Ozvěny AFO v Bruselu.

Jednou ze stěžejních aktivit, do nichž
se Unie neziskových organizací pro-
střednictvím své přerovské sekce AP-
NO zapojí, bude uspořádání konferen-
ce na téma České předsednictví. Ta
proběhne 6. října v kongresovém sále
hotelu Fit. Pozvání již přijali přední od-
borníci zabývající se evropskou inte-
grací, stejně jako nejvyšší představite-
lé Olomouckého kraje.

Bc. Marcela Vašeková

Přerov se zapojí do akcí
v rámci českého

předsednictví EU

Nové webové stránky města si můžete prohlédnout už 1. října.
foto Antonín Krejčíř

■ Přerovské listy – internet
Kompletní vydání Přerovských listů na-
jdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Přerovské listy jsou zde umístěny ve for-
mátu PDF. Soubory lze otevřít přímo
nebo je můžete uložit do svého počíta-
če. Pro kontakt s redakcí Přerovských
listů můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání

zastupitelů 8. září
� Odvolali na základě vlastní žádosti
z funkce člena kontrolního výboru Ale-
nu Vaško, a to s účinností od 9. 9. 2008
a zvolili do funkce člena Danu Dobýško-
vou, a to s účinností od 9. 9. 2008.
� Schválili sloučení příspěvkových or-
ganizací Ústav sociální péče – denní po-
byt pro mentálně postižené a Městské
jesle do stávající příspěvkové organiza-
ce Sociální služby města Přerova s účin-
ností od 1. 1. 2009.
� Schválili financování akce Dopravní
stavby – Přerov ve výši 106.843.862 Kč.
� Vzali na vědomí informaci o hospo-
daření statutárního města Přerova za
leden–červenec 2008:
Celkové příjmy (včetně financování
a fondů) statutárního města Přerova za
leden - červenec jsou plněny na 57,7 %,
tj. 656.222.120,55 Kč.
Celkové výdaje (včetně financování
a fondů) statutárního města Přerova za
leden–červenec jsou čerpány na 51,8 %,
tj. 589.345.259,13 Kč.
� Schválili převod 308 ks akcií společ-
nosti Kabelová televize Přerov, a. s. z ma-
jetku města Přerova, do majetku společ-
nosti EMOS spol. s r. o. za cenu 179.674 Kč
za 1 akcii.
� Neschválili poskytnutí dotace ve vý-
ši 55.000 Kč KAPPA-HELP Přerov na čás-
tečnou úhradu nákladů spojených s vy-
dáním propagačního CD přerovské sku-
piny IMPERIO.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
7.000 Kč Sdružení přátel Základní umě-
lecké školy na částečnou úhradu nákla-
dů spojených s účastí na Mistrovství Ev-
ropy v mažoretkovém sportu.
� Schválili aktualizaci Strategického
plánu ekonomického a územního roz-
voje statutárního města Přerov pro ob-
dobí 2007–2013 takto:
• zrušit aktivitu Průmyslová zóna Jih,
• doplnit aktivitu Podpora výstavby ve-

řejného logistického centra,
• doplnit aktivitu Rozšíření ulice Palac-

kého vč. vybudování cyklostezky.
� Rozhodli o založení akciové společ-
nosti Regionální letiště Přerov, a.s., na-
vrhli do jejího představenstva Ing. J. Laj-
toch a Mgr. J. Kulíška. Navrhli do dozor-
čí rady Mgr. R. Rašťáka, Ing. Z. Kazílka
a Ing. Mgr. J. Dvořáka.
� Schválili financování nákladů speciál-
ního pedagoga a pedagoga volného času
Základní školy Přerov, Boženy Němcové
16 pro školní rok 2008/2009 z finančních
prostředků statutárního města Přerova.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
25.000 Kč TJ SPARTAK PŘEROV na spor-
tovní činnost oddílu sálové cyklistiky
v roce 2008.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč Janu Spáčilovi a Pavlu Vin-
klárkovi na dopravu na Mistrovství svě-
ta v bowlingu konané ve dnech 20. - 31.
srpna 2008 v Thajsku.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč Alexandru Salachovu na ná-
klady spojené s výstupem na horu El-

brus v rámci výjezdu na Kavkaz konané-
ho na přelomu července a srpna 2008.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
15.000 Kč ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘE-
ROV na dopravu jezdců klubu Adama
a Pavla Procházkových na finálový závod
Mistrovství světa v biketrialu, které se bu-
de konat 23.–24. srpna 2008 v Japonsku.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
5.000 Kč Moravské hasičské jednotě - ha-
sičský sbor Přerov na úhradu dopravy ha-
sičského družstva žen na Mistrovství re-
publiky v hasičském sportu, které se bu-
de konat 13. září 2008 v Ivančicích u Brna. 
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
900 000 Kč Sportovnímu klubu Zdravice
na úpravu víceúčelového hřiště, spočí-
vající v nahrazení stávajícího umělého
povrchu povrchem novým v roce 2008,
a to pod podmínkou závazného poskyt-
nutí a uvolnění státní dotace jmenova-
nému subjektu ve výši 2.500.000 Kč. 
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
5.420.000 Kč Sportovnímu klubu Přerov
na rekonstrukci atletické dráhy a sekto-
rů technických disciplín a automatic-
kou závlahu na hlavním fotbalovém
hřišti ve sportovním areálu v Alšově uli-
ci v roce 2008.
Poskytnutí dotace je podmíněno závaz-
ným poskytnutím a uvolněním státní
dotace jmenovanému subjektu ve výši
10.000.000 Kč.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 200.000 Kč Muzeu Ko-
menského v Přerově, p.o., na podporu
činnosti střediska environmentální vý-
chovy včetně záchranné stanice pro han-
dicapované živočichy v areálu oddělení
ORNIS Muzea Komenského v Přerově.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace v roce 2008 ve výši 19.500 Kč
na obnovu fasády, vč.říms, atiky, soklo-
vé části, a výměnu poškozených klem-
pířských prvků vily Máchova 11, manže-
lům Mičkalovým.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace v roce 2008 ve výši 70.000 Kč

na restaurování sochařské výzdoby ka-
ple P.Marie Bolestné, Přerov Římskoka-
tolické farnosti Přerov.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace v roce 2008 ve výši 70.000 Kč
na obnovu fasády věže, vč. provedení
nových klempířských prvků a odstraně-
ní poškozených vnějších omítek farní-
ho kostela sv. Maří Magdalény Římsko-
katolické farnosti Přerov-Předmostí.
� Schválili udělení Ceny města – me-
daile J. A. Komenského osobnostem. (na
straně 1).

Krátce z jednání radních
10. září 

� Jmenovali Ing. Františka Simona čle-
nem pracovní skupiny pro koordinaci
plnění Programu regenerace a rozvoje
městského parku Michalov a pracovní
skupiny pro realizaci revitalizace měst-
ského hřbitova v Přerově a odvolali Mi-
loslava Jurenku z členství v této skupině.
� Jmenovali do funkce člena pracovní
skupiny, která se zabývá transformací
příspěvkové organizace Technické služ-
by města Přerova na obchodní společ-
nost Technické služby města Přerova ,
s.r.o. Ing. Františka Simona.
� Doporučili ponechat v Politice územ-
ního rozvoje územní ochranu pro výhle-
dovou stavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe.
� Schválili výpůjčku cimbálu Amati
cimbálové muzice Primáš. 

Vybrala Eva Šafránková
Úplné znění usnesení najdete na
www.mu-prerov.cz
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■ Sloupek primátora

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Milí přátelé,
měsíc říjen v životě našeho města bývá
pravidelně ve znamení slavnostní at-
mosféry spojené s připomenutím vy-
hlášení samostatného československé-
ho státu. Letos oslavíme 28. října již
90. výročí jeho vzniku. 
Podobně jako v minulých letech při té-
to příležitosti předáme významným ro-
dákům a osobnostem Cenu města Pře-
rova - Medaili J. A. Komenského. Za-
stupitelé, stejně jako loni, vybrali pět
osobností. Jejich rozhodování nebylo
jednoduché, protože navržených kan-
didátů bylo patnáct. Možná stojí za
zmínku, že toto ocenění se uděluje už
od roku 1964. Vyznamenaní obdrží pa-
mětní medaili J. A. Komenského, kte-
rou navrhl přerovský rodák, akade-
mický sochař Josef Baják. Tato cena ni-
kdy nebyla a není spojena s finančním
darem. Je morálním poděkováním
Přerovanům, kteří dokáží v různých
oborech lidské činnosti úspěšně propa-
govat naše město. Celkem převzalo me-
daili už 411 osobností. Najdeme mezi
nimi známé umělce, spisovatele, spor-
tovce, učitele i vědce. 
Slavnostní akt se uskuteční v předvečer
státního svátku. Nejen pro vyzname-
nané osobnosti Přerova je určen kon-
cert, konaný při této příležitosti. Chtěl
bych pozvat naše občany na vystoupe-
ní tria Musica dolce vita. V podání flét-
nistky, harfenistky a mezzosopranistky
se můžete zaposlouchat do děl zná-
mých českých skladatelů. Ve druhé čás-
ti koncertu se představí svými mistrov-
skými klavírními improvizacemi zná-
mý virtuos a hudební skladatel, profe-
sor Jiří Pazour. V publiku zasednou ta-
ké noví nositelé ceny se svými blízkými.
Kulaté výročí vzniku samostatného
československého státu si připomene-
me 28. října vzpomínkovým shromáž-
děním u pamětní desky T. G. Masary-
ka, které se uskuteční v 10 hodin dopo-
ledne. V posledních letech se stalo pra-
vidlem, že vzpomínka na tohoto vý-
znamného státníka se uskutečňuje bez
zájmu širší veřejnosti. Vím, že doba už
je „taková“. Mám na mysli, že hrdost
na českou historii a vlastenectví vůbec
se už trochu vytrácí. 
Bohužel je faktem, že mnoho lidí má
dnes jen velmi povrchní znalosti o his-
torii našeho národa. Snad je to jakási
daň za kosmopolitní pohled na svět,
vytvářený mimo jiné více méně neome-
zenými možnostmi vycestování do růz-
ných částí světa.
I závěrem tohoto sloupku vás chci po-
zvat na veřejné jednání zastupitelů,
které se koná 13. října ve 13 hodin
v Městském domě.

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 13. října ve 13 hodin
ve velkém sále 

Městského domu

Slavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE 27. 10.–17. 11.
pondûlí 27. fiíjna mal˘ sál Mûstského domu v 17 hodin
Pfiedání Ceny mûsta Pfierova v˘znamn˘m osobnostem
velk˘ sál Mûstského domu v 19.30 hodin 
slavnostní koncert k 90. v˘roãí vzniku republiky
MUSICA DOLCE VITA • Jifií Pazour – veãer klavírních improvizací
úter˘ 28. fiíjna námûstí T. G. Masaryka v 10 hodin
Den vzniku samostatného âeskoslovenského státu
Vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky T. G. Masaryka
úter˘ 11. listopadu námûstí F. Rasche v 11 hodin, následnû u pomníku
padl˘ch letcÛ na tfi. generála Janou‰ka
Vzpomínka Dne váleãn˘ch veteránÛ
pondûlí 17. listopadu nám. T. G. Masaryka v 17 hodin
Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky se svíãkami
úter˘ 18. listopadu velk˘ sál Mûstského domu v 19.30 hodin
Koncert Moravské filharmonie, Italská noc
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Evropská unie je štědrá
k Přerovu

Mgr. Josef 
Kulíšek
náměstek 
primátora

Půjde především o opravy komunika-
cí, chodníků a výstavbu cyklostezek. Cel-
kem máme naplánovaných 40 akcí, s je-
jichž realizací začneme ještě v letošním,
případně v příštím roce. Na některé sta-
vební úpravy využijeme příspěvku z fon-
du dopravní infrastruktury. 

V první etapě, kterou jsme zahájili v zá-
ří, uskutečníme akce, které stihneme
ukončit v tomto roce. Jedná se například
o vybudování přechodu pro chodce
v místních částech v Lýskách a Lověši-
cích. Bezbariérové úpravy chodníku se
dočkají obyvatelé ulice Čechovy. Na no-
vou úpravu komunikace včetně chodní-
ku se mohou těšit i obyvatelé ulice Ne-
rudovy. 

Nezapomínáme ani na místní části
města. Opravena bude komunikace
v ulici Brněnské v Lověšicích a chodník
v ulici Grymovské v Kozlovicích. Vznik-

ne nová propojovací komunikace z Pře-
rova do Újezdce, jejíž součástí bude
i cyklostezka. Všechny tyto stavební ak-
ce budou dokončeny ještě v tomto roce.
Jenom výstavbu parkoviště v ulici Za
mlýnem zahájíme letos a dokončíme
v roce 2009. Podobně se bude postupo-
vat i při stavební úpravě komunikace
v Čekyni Borošíně. Termín dokončení
samozřejmě záleží mimo jiné i na po-
větrnostních podmínkách. Šaf

Které dopravní stavby město začne
financovat ještě v letošním roce?

■ Otázka pro...

Nerudova ulice s dlážděnou vozovkou
a propadajícím se chodníkem bude v krátké
době historií.
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Z Regionálních operačních programů
Evropské unie dostane Přerov 107 mi-
lionů korun. Je to nejvyšší částka z cel-
kové sumy téměř 130 milionů, které
přichází na Přerovsko.

„Přerov získal finanční podporu na dva
projekty, a to rekonstrukci autobusové-
ho nádraží a vytvoření informačního
systému u Památníku lovců mamutů
v Předmostí. Tím můžeme spolehlivě
nastartovat opravu tolik občany kritizo-
vaného autobusového nádraží,“ zdůraz-
nil Mgr. Josef Kulíšek, náměstek primá-
tora. „Už máme vypracovaný projekt na
jeho rekonstrukci a mohu potvrdit, že se
stavbou se začne na jaře příštího roku.

Pochopitelně musíme do té doby do-
mluvit s dopravci, jak bude zajištěna ná-
hradní autobusová doprava,“ vysvětlil
Kulíšek. Rekonstrukce autobusového
nádraží bude stát 130 milionů korun.

Téměř 8 milionů korun získalo město
z evropských unijních zdrojů také na vy-
budování informačního centra u Pa-
mátníku lovců mamutů v Přerově- Před-
mostí. „Věříme, že tím zvýšíme atrakti-
vitu Přerova v rámci turistického ruchu.
Chceme využít faktu, že nejen pro české
turisty, ale především návštěvníky ze za-
hraničí, je spojeno naše město přede-
vším s významnými archeologickými
objevy,“ zdůraznil Kulíšek. Šaf

Stávající autobusové nádraží neskýtá cestujícím ochranu před nepřízní počasí.
foto Miroslav Rozkošný

Ze září se do první poloviny října pře-
valí nejteplejší a nejvýraznější část babí-
ho léta, kterou naši předci nazvali létem
svatého Václava. Jde o poměrně klidné,
teplé a slunečné období s občasnými
nočními i ranními mlhami a ne zcela
ojedinělými ranními mrazíky. 

Ani pak, kdy léto svatého Václava pře-
dá někdy v polovině první říjnové deká-
dy vládu létu svaté Terezie (svátek má
15. října), nemusí ještě zimomřivé oso-
by propadat pochmurným náladám. Ta-
to druhá část babího léta se sice vyzna-
čuje již znatelně strmějším sestupem
teplot, než tomu bylo v období před-
chozím, přesto však dny znatelně se
zkracující, bývají ještě poměrně sluneč-
né a tedy i relativně teplé. Vzrůstá však
množství večerních i ranních mlh, zvy-
šuje se četnost mrazíků i mrazů a výji-
mečné není ani jíní nebo jinovatka. 

Během tohoto období končí na větši-
ně míst České republiky hlavní vegetač-
ní období, takže průměrné denní teplo-
ty klesají pod 10° C, a v místech s nad-
mořskou výškou přibližně 250 m a výš
dokonce končí i velké vegetační období,
což znamená, že průměrné denní teplo-
ty klesají pod 5° C. 

To pravé podzimní sychravo však při-
chází až v poslední říjnové dekádě v po-
době šimonských chladen (podle svaté-
ho Šimona 28. října). Toto období je ty-

pické chladným a větrným počasím,
častými mlhami, mrazíky i mrazy, jíním
i jinovatkou. S výjimkou nejteplejších
poloh Čech a Moravy končí všude jinde
velké vegetační období. Ve středních
a někdy i nižších polohách se objevuje
déšť se sněhem nebo dokonce i samo-
statné sněžení. Vítr nabývá na intenzitě.
Avšak ani konec října nemusí být tak
truchlivý. Je totiž také možné, že se na
úplný závěr tohoto měsíce již ke slovu
dostane léto Všech svatých, ve kterém
přes velmi husté mlhy obvykle i na pár
hodin na nás vykoukne sluníčko. Nic-
méně po pravdě je třeba doplnit, že toto
období se obvykle objevuje až začátkem
listopadu a že nebývá příliš dlouhé.

Milán Šamárek
Pranostiky

Září víno vaří, a co nedovaří, 
říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 
Teplé září – říjen se mračí. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu 
bláta po ose. 

Čím déle u nás vlaštovky v říjnu 
prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny

potrvají. 
Divoké husy na odletu – konec i babí-

mu létu. 
Teplý říjen – studený listopad. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato le-
den hodně studený. 

Říjen v lidové meteorologii

Vandalismus
V letní sezoně je naučná
stezka Předmostím až do

pravěku cílem nejen turistů.
Rovněž někteří naši „takyobčané“ nav-

štěvují unikátní Památník lovců mamutů
a svoji touhu ničit, rozbíjet, čmárat či pá-
lit „tvořivě“ uplatňují v místech, kde jiní
hledají historické poznání. Věřím, že no-
vě instalované kamery, ale i všímavost
obyvatel, zamezí další devastaci stavby.
Elena Grambličková, náměstkyně primátora

Upravte si právní vztahy – smlouvy
Technické služby města Přerova upozorňují

Statutární město Přerov oznamuje občanům, že s účinností k 30. 6. 2008 byla zru-
šena příspěvková organizace Technické služby města Přerova. Činnosti, které vy-
konávala, převzala od 1. 7. 2008 nově založená společnost Technické služby měs-
ta Přerova, s.r.o. Tato společnost byla založena Statutárním městem Přerov, které
je jejím 100% vlastníkem. Upozorňujeme občany, aby si v této souvislosti upra-
vili případné právní vztahy (např. smlouvy o pronájmu hrobových míst). Infor-
mace o vykonávaných činnostech můžete získat na webových stránkách spo-
lečnosti www.tsmpr.cz nebo na telefonním čísle 581 291 111.

■ Komise pro občanské záležitosti
� Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zá-

pisem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Pře-
rově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu.

� Obřady zlatých, diamantových a platinových svateb manželů, kteří oslaví 50,
60 nebo 70 let společného života. Nabídka platí i pro manžele, kteří nebyli od-
dáni v Přerově. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.ve-
sela@mu-prerov.cz nebo osobně, Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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Podchod se rozpadá
Zřejmě zloději nebo zub času se postarali o to, že

v podchodu na třídě 17. listopadu chybí několik plechů
pod střešní konstrukcí. Objekt, který před vystavěním
kruhového objezdu sloužil k podcházení komunikace,

je zavřený od povodně v roce 1997. Město se od té do-
by na jeho plném využití nikdy neshodlo. V roce 2004
se společnost Rodeo Pub o něj ucházela s myšlenkou
vybudovat tam stylovou pivnici. Radnice ale vyslyšela
protesty okolních obyvatel a nápad zamítla. Čtyři roky
tam Občanské sdružení Kappa usilovalo o vybudování
zkušebny pro romskou kapelu a podařilo se jim to až
na začátku letošního roku. Letos chce pronájem rozší-
řit o další prostory pro klubovou činnost. V podchodu
je funkční a udržovaný kryt CO, nadzemní část je ale
v neutěšeném stavu. Průchody navíc slouží bezdo-
movcům nejen k občasnému úkrytu, ale i jako veřejné
záchody. -svam-

Popovice budou mít nové hřiště
Během jednoho měsíce vyroste v místní části Přero-

va v Popovicích multifunkční sportovní hřiště s písko-
vým povrchem a dřevěný dětský areál s houpačkami,
kolotočem a skluzavkou. Stavební práce jsou v plném

proudu a do konce září si hřiště budou moci vyzkoušet
první sportovní nadšenci. Celý areál má být oplocený
a bude záležet jen na místních, zda bude stále přístup-
ný, nebo tu bude stanoven provozní řád s otevírací do-
bou. Vybudování celého areálu vyjde městkou kasu na
jeden a půl milionu. Nová hřiště s dětskými atrakcemi
plánuje radnice i v Želatovské ulici a v Mateřské škole
v Bajákově ulici. –ilo-

Další výměníkové stanice 
mění svou tvář

Další budovy, které patřily společnosti Teplo Přerov,
se přeměňují na obchody. V těchto dnech prochází sta-
vební úpravou výměníková stanice v Palackého ulici,
ze které vznikne prodejna sportovních potřeb. Podni-
katelský úmysl změní do půl roku i využití výtopny
v Předmostí. Mělo by tam vzniknout centrum obcho-
du a služeb – přesný záměr prozradí nový majitel do ja-
ra příštího roku. -lech-

Policejní budova bude stále sloužit
mužům zákona

Policejní budova v ulici Čapky Drahlovského prochá-
zí velkou rekonstrukcí. Poté, co se z budovy přestěho-
valo okresní ředitelství Policie České republiky do no-
vých prostor, se v objektu vyměňují okna a osvětlení,
v suterénu vznikne nová recepce. Do konce roku se do
uvolněných a opravených prostor přestěhuje obvodní
oddělení ze Smetanovy ulice a cizinecká policie, která
dosud sídlí v ulici Na Hrázi. Celá rekonstrukce v ulici
Čapky Drahlovského vyjde na pět milionů korun. -ilo-

Areál nemocnice je nově označen
Přerovská nemocnice obnovila po 15 letech orien-

tační systém ve svém areálu. Zastaralé cedule nahra-
dily moderní s barevným značením, které je shodné na
orientačních plánech nemocnice, směrovkách i na po-
pisech budov. Pacienti dříve často naráželi na to, že pů-
vodní značení už neodpovídalo umístění jednotlivých
oddělení. V uplynulých letech totiž došlo ke změnám
a přibyly nové stavby. Orientační systém přišel na 150
tisíc korun a nemocnice ho vyměnila v průběhu srpna.

-svam-

Zaparkovaná auta u přechodů 
ohrožují chodce 

Podle dopravní statistiky ubylo na Přerovsku nehod
na přechodech pro chodce. Jak se zdá, řidiči jsou
k chodcům ohleduplnější. Přesto jsou v Přerově místa,
kde není jednoduché přejít silnici. Jedním z nich je pře-

chod na Velké Dlážce, kde ve výhledu chodcům často
brání nevhodně zaparkovaná auta. Přitom podle vy-
hlášky musí motorista stát před přechodem ve vzdále-
nosti nejméně pěti metrů, pokud tak neučiní, vystavu-
je se pokutě. Ve Dvořákově ulici a na třídě 17. listopadu
se před zebrou objevilo další vodorovné značení, které
motoristy upozorňuje, že v těchto místech nesmějí za-
stavit, protože brání ve výhledu chodcům. Dalším opat-
řením, které by mohlo přispět k vyšší bezpečnosti pě-
ších, jsou mechanické zátarasy. Ty by se mohly objevit
u některých přechodů v Přerově a měly by zabránit stá-
ní automobilů v nepřehledných úsecích. -ilo- 

Protihlukovou stěnu čekají polepy
Protihluková stěna na mostě Legií v Přerově se do

konce října dočká opatření, které má zamezit úhynu
ptáků, kteří prolétají nad řekou Bečvou a průhlednou
přepážku přitom nevnímají jako bariéru. Česká in-
spekce životního prostředí v minulý dnech rozhodla,
že stěna bude po celé výšce i délce oboustranně pole-
pena svislými bílými pruhy o šíři 30 milimetrů. Toto
opatření bude realizovat Olomoucký kraj, na jehož ná-
klady byla na most protihluková stěna vloni nainstalo-
vána. Úředníci z inspekce rovněž konstatovali, že po
dobu, kdy plexisklová přepážka nebyla zajištěna žád-
ným preventivním opatřením, došlo k ohrožení zvláš-
tě chráněného druhu – a to ledňáčka říčního. -lech-

www.ktvprerov.cz

foto Gabriela Veselá

foto Gabriela Veselá

foto Petr Ludík

■ Z „Přerovských aktualit“

stalo se v říjnu
� 1. 10. 1436 český král a římský císař Zikmund od-
pustil Vokovi ze Sovince odbojné chování a městu
Přerovu povolil svobodné přijímání pod obojí. 
� 3. 10. 1596 byla uzavřena smlouva mezi zmocněn-
ci Jana II. z Pernštejna a města Přerova o převzetí pře-
rovského panství městem Přerovem. Přerovští si sami
měli vybrat novou vrchnost.
� 5. a 7. 10. 1621 se pokusili valašští povstalci a Uhři
dobýt Přerov. Zachráněn byl pouze zámek, který se
útočící jednotky neúspěšně pokoušely zapálit.
� 2.–19. 10. 1629 Karel starší ze Žerotína pobýval
v Přerově i s paní Kateřinou osobně a pak se zdržel ješ-
tě několik dní ve svém domě v Olomouci. 
� 9. 10. 1636 Karel starší ze Žerotína zemřel na pře-
rovském zámku.
� 29. 10. 1644 množství piva, vypitého v Přerově vo-
jáky, vyžadovalo k várkám mimořádné zásoby dřeva,
pro které se jezdilo do bochořských lesů bez vědomí
kroměřížské vrchnosti.
� 13. 10. 1661 vyhořelo na Dolním náměstí 15 domů.
� 13. 10. 1667 městská rada uváděla, že 34 gruntů
zpustlo v Přerově a v jeho předměstích v důsledku ne-
ustálých záplav vodou z rozvodněné Bečvy. Ve městě
bylo 59 obsazených právovárečných domů, jeden byl
pustý a 5 nově osazeno. 
�23. 10. 1825 ráno v 7.15 hod. se císař František II. vra-
cel přes Přerov. Spolu s ním přijel arcikníže František,
druhorozený císařův syn, s početnou družinou. V Pře-
rově dokonce přenocoval v hostinci  U zlatého jelena.
� 17. 10. 1841 byla zprovozněna železnice z Přerova
do Olomouce.
�18. 10. 1858 klášter školních sester na Šířavě byl slav-
nostně vysvěcen olomouckým arcibiskupem Bedřichem
hrabětem Fürstenbergem a předán svému účelu. 
� 14. 10. 1875 byl otevřen první ročník zemské střed-
ní hospodářské školy. 
�1. 10. 1876 lékárník František Matouš otevřel na Dol-
ním náměstí lékárnu U anděla strážce.
� 15. 10. 1894 se konala ustavující valná hromada Prv-
ní moravské rolnické továrny akciové na soustředěná
hnojiva a lučebniny v Přerově. 
� 10. 10. 1897 byla do provozu uvedena městská elek-
trárna na levém břehu Bečvy (nábřeží PFB v místech
restaurace Bečva), nalevo od Bartošovy ulice s čp.
1280, stavitelem bylVilém Žák. 
�21. 10. 1900 byly slavnostně otevřeny měšťanské ško-
ly v Palackého ulici v místě bývalé panské zahrady.
� 28. 10. 1918 v podvečerních hodinách přišel do re-
dakce Přerovského Obzoru telegram informující
o převzetí moci Národním výborem, později přišel na
telegrafní úřad telegram s 1. zákonem vydaným Ná-
rodním výborem. 
� V říjnu 1939 byla na přerovském letišti umístěna ně-
mecká pilotní škola leteckho výcvikového plulku č. 24.
� 17. 10. 1944 při přeletu amerických svazů přes Pře-
rov za účelem bombardování rafinérií v Blechham-
meru a Odertalu zaútočilo šest amerických stíhaček
P 38 Lightning na cíle v Přerově – nádraží a letiště.
� 27. 10. 1948 byl položen základní kámen nového
strojírenského podniku pod názvem Gottwaldovy zá-
vody (základem Heinikova továrna).
� V říjnu 1967 proběhla asanace severní fronty náměstí
TGM (následně zde byla postavena budova OSP). 
� 19. 10. 1993 Gymnázium v Komenského ulici získa-
lo název Gymnázium Jakuba Škody.
� 10. 10. 1994 byla v Přerově-Henčlově zahájena vý-
stavba účelové budovy archivu. 
�12. 10. 1994 zahájila vysílání kabelová televize Přerov. 
� 14. 10. 2005 v zrekonstruované budově školy v Pa-
lackého ulici byla otevřena Vysoká škola logistiky.

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■
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Přerovský Sokol byl založen 4. května
1871 a cvičilo se v obecné škole a v gym-
náziu. Postupně se kupovalo tělocvičné
nářadí, krojové oblečení a prapor. Při-
bývali členové a kromě veřejného před-
vádění cvičení v Michalově se pořádaly
plesy, koncerty, hrálo se divadlo. Na so-
kolských výletech se zpívaly nejen so-
kolské písně, ale též nám velmi známá
píseň s názvem Přerovan v cizině: „Kde
domov můj? Tam, kde slavný Žerotín žil
a Blahoslav se narodil, tam, kde Amos
Komenský řídil stolec biskupský, tam
ach tam se já zrodil, tam v Přerově do-
mov můj“.

První sokolská tělocvična
byla postavena Na Marku

První sokolská tělocvična byla posta-
vena Na Marku v roce 1897 z příspěvků
členů a na hypotéku, která se splácela až
do roku 1919. Dnes již po této tělocvič-
ně není ani památky. Po vypuknutí 1.
světové války byla většina Sokolů odve-
dena. Slavomír Kratochvíl, sokolský
vzdělavatel pracoval v redakci Přerov-
ského Obzoru, kde uveřejnil protira-
kouskou báseň a spolu s několika druhy
rozšiřoval protiválečné letáčky. Dne 18.
listopadu byl zatčen a souzen za vlasti-
zradu a bleskově 23. listopadu 1914 ve
věku 25 let popraven. Na jeho počest
převzala župa Středomoravská název
Kratochvílova a tak se jmenuje dodnes.
V posledních měsících války a v prvních
letech nové Československé republiky
byl Sokol a Sokolové velmi důležitou
oporou nové demokracie.

Dnešní krásná ozdoba nábřeží řeky
Bečvy, funkcionalistická sokolovna byla
postavena v roce 1936. Tehdejším sta-
rostou byl Sylvestr Pleva, vlastenec a de-
mokrat, který byl v době okupace po-
zději za své smýšlení a postoje spolu

s dalšími sokolskými vlastenci umučen.

Po 2. světové válce existence
Sokola už byla krátká

Po skončení 2. světové války se život
v Sokole znovu rozjel na plné obrátky.

Další existence však byla krátká. Nastu-
pující komunistická totalita se se sokol-
skou myšlenkou nemohla srovnat. Vyu-
žila posledního manifestačního vystou-
pení sokolů na 11. všesokolském sletu
v Praze v roce 1948 k zákroku proti sokol-
ským představitelům, kteří byli zatčeni
a uvězněni. V roce 1952 byla Česká obec
sokolská zrušena a její majetek přešel do
jednotné organizace ČSTV. Přerovský So-
kol převzal Spartak Přerovské strojírny.

V lednu 1990 byla obnovena
činnost České obce sokolské

V roce 1968 se pokusili bývalí členové
Sokol obnovit, jejich naděje, jako naděje
nás všech, byly však zničeny vpádem
vojsk Sovětského svazu a Varšavské
smlouvy 21. srpna 1968. Nová historie
Sokola se začala psát v lednu 1990, kdy
byla obnovena činnost České obce so-
kolské a v březnu téhož roku proběhla
ustavující schůze tělovýchovné jednoty
Sokol Přerov. Hlavními iniciátory byli
manželé Domanští, sestra Chytilová
a sourozenci Zdeněk a Dagmar Tiší. 

Posláním dnešního Sokola je především
zvyšovat tělesnou zdatnost, vychovávat
mládež k čestnému jednání, demokracii,
ukázněnosti, sebevědomí a lásce k rodné
zemi. Při uskutečňování těchto cílů vy-
cházíme z odkazů zakladatelů Sokola Mi-
roslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

A jaká je současnost?
Sokolská župa Středomoravská-Krato-

chvílova má tělovýchovné jednoty Sokol
v Beňově, Dřevohosticích, Dubu na Mo-
ravě, Henčlově, Hranicích, Kokorách,
Majetíně, Paršovicích, Přerově, Rokytni-
ci, Sušici, Týnu nad Bečvou, Velké, Vese-
líčku a Vlkoši, což čítá přes dva tisíce čle-
nů. Nejvíce cvičenců mají kategorie žen
a rodičů s dětmi, nejméně jsou zastou-
peni dorostenky a dorostenci. Soutěžíme
v závodech sokolské všestrannosti, což
jsou závody ve sportovní gymnastice,
šplhu, lehké atletice a plavání. Naši cvi-
čenci na župních i na republikových zá-
vodech dosahují velmi dobrých umístě-
ní. Vznikají také nové oddíly, z nichž je
velmi úspěšný Kyokushin Karate. A kdo
by z nejstarších i nemladších Přerovanů
neznal sokolské loutkové divadlo, které
hraje stále nové a nové pohádky?

Oslavy 90. výročí vzniku
republiky

Sokol Přerov připravuje na 24. října
v Sokolovně slavnostní akademii. Na
programu budou ukázky ze sletových
skladeb, cvičení moderní i sportovní
gymnastiky, trampolínky, country tance
a další. Srdečně zveme nejen diváky, ale
i nové cvičence do tělocvičny. Vstupné
je dobrovolné. Mgr. Iva Bártková

kronikářka Sokola PřerovMezi cvičenci Sokola najdete i předškoláky.

Úloha Sokola v emancipaci národa
Při příležitosti 90. výročí vzniku samostatné Československé republi-
ky nelze zapomenout na roli Sokola, kterou tato organizace hrála
od 2. poloviny 19. století, kdy se zasloužila i o emancipaci národa.
Od počátku existence bylo sice cvičení nejdůležitější činností, ale zá-
roveň prostředkem k výchově rovného, hrdého a zdravého národa.

Správní výbor tělovýchovné jednoty Sokol v Přerově (1871–1911)
foto Atelier Letfus
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Kolik dětí zasedlo do lavic v prvních třídách devíti zá-
kladních škol zřízených městem jsme zjišťovali u Mgr.
Petra Hrbka z odboru školství přerovského magistrátu.
„Letošní nový školní rok není výjimečný jen pro žáky,
kteří poprvé zasedli do školních lavic, ale i pro město ja-
ko zřizovatele, neboť jsme po pěti letech zaznamenali

vzestup celkového počtu žáků prvního ročníku. Do de-
víti přerovských základních škol nastoupilo celkem 432
prvňáčků, to je o 65 žáků více než v předchozím školním
roce 2007/2008. Pozitivní vývoj v počtech nastupujících
žáků do základních škol by měl být narušen jen příští
rok, kdy budeme zapisovat převážně děti narozené v ro-
ce 2003. Tento ročník byl v Přerově početně výrazně
slabší, ale všechny následující ročníky mají stoupající
demografickou křivku,“ potvrdil trend Petr Hrbek.

Poměr počtu žáků na prvním a druhém stupni pře-
rovských základních škol se postupně vyrovnává
a v nejbližších letech lze očekávat zastavení celkového
úbytku žáků našich základních škol. Šaf

Kolik mají základní školy prvňáčků

Akce, kterou pořádala nadace Krajina harmonie, pro-
bíhala v duchu přátelství, radosti a tvořivosti na ná-
městí v centru města, před zraky veřejnosti a ve spolu-
práci se studenty i dobrovolníky.

Účastníci Jašidielně se stávali v dílnách umělci, moh-
li si vyzkoušet různé výtvarné, divadelní, hudební i pra-
covní techniky, rozvíjet své schopnosti a objevovat no-
vé možnosti. Ve zvukové dílně klienti hráli na netypic-
ké rytmické nástroje zhotovené z čehokoliv a pod ve-
dením muzikoterapeuta secvičili sborově hudební
skladbu, kterou pak veřejně předvedli před nadšeným
obecenstvem. V konšelské dílně klienti vymýšleli zá-
kony, práva a pravidla nové společnosti, ve které by
chtěli žít. 

Nabitý program doplňovaly procházky ve městě, po-
sezení v cukrárně, večerní koncerty a diskotéky, nava-
zování nových přátelství, relaxace v parku i v kouzel-
ných zákoutích města.

Mezinárodní festival byl ukončen velkolepým jar-
markem s klauny a herci. Zájemci si mohli prohlédnout
umělecké výtvory zhotovené klienty v dílnách a za-
koupit si jejich výrobky.

Festival Jašidielňa zcela naplnil myšlenky integrace
a dokázal, že lidé s handicapem mohou žít v přiroze-
ném prostředí a obohatit život občanů o zajímavé myš-
lenky, nápady i nečekané dovednosti.

Mgr. Marcela Voždová, 
vedoucí výchovy ÚSP – DP

Bavili jsme se na Jašidielně

Účastníci Jašidielně si vyzkoušeli různé výtvarné techniky.

Začátkem září se konal v Žilině mezinárod-
ní festival tvořivosti a fantazie pro osoby
s mentálním postižením Jašidielna. Pozvání
získalo šest klientů a vychovatelé z přerov-
ského Ústavu sociální péče – Denního po-
bytu pro mentálně postižené. 

Několik týdnů uběhlo od zahájení školního
roku. Už známe přesné počty prvňáčků,
protože rodiče se museli do prvních zářijo-
vých dnů rozhodnout, zda zvolí pro své dí-
tě odklad školní docházky.

2005/2006
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31 15 51 48 22 69 53 37 65
2006/2007 21 18 50 49 13 67 52 38 62
2007/2008 16 27 45 39 15 93 56 40 36
2008/2009 17 30 79 31 18 87 65 47 58
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�5. 10. 1908 – před 100 lety se narodil ve Vídni Leopold
Koutný, učitel, ředitel obecné školy v Přerově, Přerově-
Předmostí, Horní Moštěnici, Vlkoši a Bochoři, též se vě-
noval i propagaci požární ochrany v přerovském okre-
se, byl velitelem přerovského Požárního sboru. 
� 6. 10. 1883 – před 125 lety se narodil v Přerově Fran-
tišek Šolc, hudební pedagog, kapelník a skladatel. Od
deseti let se učil hře na housle, působil v přerovské
Hockově kapele, u vojenské hudby v Jaroslavi, v letech
1919–1928 byl kapelníkem hudby Rund, hudby DTJ
(1932–1939) a hudby Žerotín (1947–1952), působil též
jako dirigent orchestru v biografu. Zemřel 17. 4. 1962
v Přerově v rodném domku na Horním náměstí 34.
� 9. 10. 1863 – před 145 lety se naro-
dila v Uhřičicích u Kojetína Amálie
Vrbová, spisovatelka píšící pod pseu-
donymem Jiří Sumín. Napsala řadu
povídek a románů, je autorkou diva-
delní hry Tajný sňatek. Za svou lite-
rární činnost se v roce 1925 stala
členkou České akademie věda umění. Žila a tvořila
v Přerově, kde zemřela 11. 11. 1936. 
� 10. 10. 1873 – před 135 lety se narodil v Přerově Ri-
chard Kantor, Dr., pedagog, spisovatel, od roku 1918
ředitel gymnázia, češtinář a klasický filolog, který od
roku 1905 po více než 25 let působil na přerovském
gymnáziu. Zemřel 1. 3. 1931 v Přerově. 
� 12. 10. 1873 – před 135 lety se narodil v Přerově
František Sklenář, malíř, v jehož uměleckých atelié-
rech pro zřizování kompletních jevišť a různých diva-
delních dekorací v Havlíčkově ulici pracovalo v růz-
ných letech více než dvacet akademických malířů
Zemřel 6. 12. 1924 v Přerově.
� 16. 10. 1928 – před 80 lety zemřel
v Praze Jan Kabelík, profesor češtiny
a němčiny na přerovském gymnáziu
v letech 1889–1899, spisovatel, lite-
rární historik, člen České společnos-
ti nauk a dalších organizací. Zaslou-
žil se o založení přerovského muzea.
Celý svůj život věnoval rozvoji českého školství, je au-
torem četných pojednání, kritik a recenzí. Narodil se
6. 5. 1864 v Přerově.
� 25. 10. 1983 – před 25 lety zemřel v Přerově Zdeněk
Knittl, doc., RNDr., CSc., vědec, fyzik, odborník v jem-
né mechanice a optice, člen výboru Jednoty českých
matematiků a fyziků, pomáhal budovat Lidovou hvěz-
dárnu v Přerově. Narodil se 7. 9. 1922 v Malenovicích.
� 28. 10. 1613 – před 395 zemřel v Praze během mo-
rové epidemie Jan Willenberger, malíř, dřevořezač,
který v mládí žil v Přerově. Je autorem nejstaršího zo-
brazení města Přerova z roku 1593 a celé řady českých,
moravských a německých měst. Narodil se 23. 6. 1571
v Trzebnici, Polsko. 
� 28. 10. 1918 – státní svátek, 90. výročí vyhlášení sa-
mostatné Československé republiky. Telegram se
zprávou o vzniku samostatného státu přišel do Přero-
va ve večerních hodinách dne 28. 10. 1918.
�30. 10. 1893 – před 115 lety se narodil v Přerově Karel
Janoušek, RNDr., generál letectva a účastník zahranič-
ního odboje za 2. sv. války, velitel našich letců v Londý-
ně, člen redakční rady časopisu Letectví a spoluautor
knihy Taktika letectví. Zemřel 27. 10. 1971 v Praze.
� 31. 10. 1878 – před 130 lety se narodil v Přerově Sta-
nislav Ševčík, ředitel školy a výborný hudebník, který
hrál na téměř všechny hudební nástroje, nejvíce si ob-
líbil flétnu, hoboj a čelo. Za 2. světové války sestavil
spolu s přáteli smyčcové kvarteto a pro přerovskou ve-
řejnost pořád pravidelná vystoupení. Vychoval mno-
ho dobrých hudebníků a stal se jedním z organizáto-
rů přerovského hudebního života ve válečném obdo-
bí. Zemřel 18. 12. 1947 v Přerově. Věra Fišmistrová

Kalendárium■
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Primátor města Přerova podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 27 zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Společné volby do Senátu Parlamentu České republiky a Zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční

v pátek dne 17. října 2008 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 18. října 2008 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu v:

Oznámení o době a místě konání voleb

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny 

Základní ‰kola Bezruãova
Za ml˘nem 1 Brabansko
volební okrsek ã. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

Základní ‰kola Velká DláÏka – sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka – lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast – Rybníky
chatová oblast – Triangl 

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Pí‰Èalka nábfi.
Na odpoledni 16 Dr. Edvarda Bene‰e
volební okrsek ã. 8

Stfiední ‰kola Kosmákova
gastronomie Kozlovská
a sluÏeb, ·ífiava 7
volební okrsek ã. 9

Stfiední ‰kola Bayerova
gastronomie ·robárova
a sluÏeb Îerotínovo nám.
·ífiava 7 Pod valy
volební okrsek ã. 10

Vysoká ‰kola Horní námûstí
logistiky o.p.s. Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova

Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední Blahoslavova
odborná ‰kola Bratrská
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Obchodní Barto‰ova
akademie BoÏeny Nûmcové
a Jazyková ‰kola â. Drahlovského
Barto‰ova 24 Dr. Skaláka
volební okrsek ã. 13

Obchodní Cukrovarská
akademie Kojetínská
a Jazyková ‰kola nábfi. Protifa‰istick˘ch
Barto‰ova 24 bojovníkÛ
volební okrsek ã. 14 Tovaãovská

Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola Dr. Milady Horákové
a Matefiská Olomoucká
‰kola Pod skalkou 17–21
Pod skalkou 11 Prostûjovská
Pfiedmostí 1.kvûtna
volební okrsek ã. 17 Tylova

U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1–15
Hranická 14 Pod skalkou 2–28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov,
Náves 38 ãást Pfierov V-Dluhonice
Dluhonice 
volební okrsek ã. 19

budova MMPr Pfierov,
JabloÀová 6 ãást Pfierov VII-âekynû
âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 9 ãást Pfierov VIII-Henãlov

Henãlov
volební okrsek ã. 21

budova MMPr Pfierov,
U silnice 18 ãást Pfierov IX-L˘sky
L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
Pfiedmostí Kováfiská
volební okrsek ã. 23 Na kopci

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary ãást Pfierov XI-Vinary
Vinafiská 7 Krátká
volební okrsek ã. 24

budova MMPr Pfierov,
Na návsi 40 ãást Pfierov XII-Îeravice
Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MMPr Pfierov,
Rohová 1 ãást Pfierov XIII-Penãice
Penãice
volební okrsek ã. 26

Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

Vysoká ‰kola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28 povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Gymnázium Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Stfiední Kramáfiova
pedagogická NádraÏní
‰kola nám. Fr. Rasche
Denisova 3 Su‰ilova
volební okrsek ã. 29 Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední ‰kola tfi. 17. listopadu 
gastronomie
a sluÏeb
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32 

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník – lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova – sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1–35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37–73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

SdruÏení Kabelíkova
MOST K ÎIVOTU PurkyÀova
Bohuslava Slamûníkova
Nûmce 4 
volební okrsek ã. 39

Matefiská ‰kola tfi. gen. Janou‰ka
Dvofiákova 23 VaÀkova
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1–19
Îelatovská 2–22
ÎiÏkova

Matefiská ‰kola Bohuslava Nûmce 
Optiky 14 – lichá ãísla 
volební okrsek ã. 42 Optiky

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce 
Îelatovská 8 – sudá ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21–39

Îelatovská 24–38

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna
Jana Blahoslava gen. ·tefánika
a Stfiední K Mo‰tûnici
pedagogická Macharova
‰kola Na louãkách
gen. ·tefánika 10 Nerudova
volební okrsek ã. 46 Sumínova

Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
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Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 JiÏní ãtvrÈ I

Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
Jana Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
a Stfiední JiÏní ãtvrÈ IV
pedagogická ‰kola
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 48

budova MMPr Pfierov,
Mírová 18 ãást Pfierov III-Lovû‰ice
Lovû‰ice 
volební okrsek ã. 49

budova MMPr Pfierov,
Grymovská 47 ãást Pfierov IV-Kozlovice

Kozlovice

volební okrsek ã. 50

budova MMPr Pfierov,

Vûtrná 3, Újezdec ãást Pfierov VI-Újezdec

volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici

3. Voliči bude umožněno hlasování po-
té, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky). 

4. Každému voliči budou dodány nejpo-
zději 3 dny přede dnem voleb hlaso-
vací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do
Senátu Parlamentu České repub-
liky se tyto uskuteční v pátek dne
24. října 2008 od 14 hodin do 22
hodin a v sobotu dne 25. října
2008 od 8 hodin do 14 hodin. Vo-
lič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.
Jestliže se před II. kolem voleb do Se-
nátu Parlamentu České republiky

kandidát své kandidatury vzdá, po-
zbude práva být volen nebo zemře,
postupuje do druhého kola ten kan-
didát, který se v I. kole voleb do Se-
nátu Parlamentu České republiky
v konečném pořadí umístnil na tře-
tím místě; v takovém případě se II.
kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky bude kona t v pátek
dne 31. října 2008 od 14 hodin do 22

hodin a v sobotu dne 1. listopadu
2008 od 8 hodin do 14 hodin. Volič
obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.

V Přerově dne 15. 9. 2008

Ing. Jiří Lajtoch v. r. 
primátor města

Prezident republiky vyhlásil volby do
Senátu Parlamentu ČR i zastupitelstev
krajů na dny 17. a 18. října. V pátek
17. října začínají volby ve 14 hodin
a končí ve 22 hodin, v sobotu 18. října
můžete přijít k volebním urnám od 8
do 14 hodin.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR
může volič s trvalým pobytem v Přerově
na Magistrátu města Přerova, ohlašovně
pobytu, Bratrská 34 požádat osobně ne-
bo písemně s ověřeným podpisem o vo-
ličský průkaz. Na voličský průkaz může
volit v každém volebním okrsku voleb-
ního obvodu č. 63 – Přerov (seznam ob-
cí ve volebním obvodu č. 63 najdete pod
tímto textem na straně 10).

Pro volby do Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje se voličské průkazy
nevydávají a volič může uplatnit své
volební právo pouze v místě svého tr-
valého pobytu a ve stanoveném voleb-
ním okrsku.

Nezíská-li jeden z kandidátů do Sená-
tu Parlamentu ČR nadpoloviční většinu
odevzdaných platných hlasů, koná se
druhé kolo voleb v pátek 24. a v sobotu
25. října. Ve druhém kole kandidují
pouze dva kandidáti, kteří se v prvním
kole umístili na prvních dvou místech.
Zvolen je ten kandidát, který získá více
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozho-
duje los. Pokud by se stalo, že před dru-
hým kolem kandidát zemře, vzdá se své
kandidatury, pozbude práva být volen,
postupuje do druhého kola voleb kan-
didát, který se v prvním kole umístnil na
třetím místě; v takovém případě by se
druhé kolo voleb konalo až 31. října
a 1. listopadu.

Kdy dostanete hlasovací
lístky

Hlasovací lístky pro první kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR i pro volby
do Zastupitelstva Olomouckého kraje
budou voliči doručeny například vlo-
žením do poštovní schránky nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem voleb, tj. v úterý
14. října. Volič může požádat o vydání

hlasovacích lístků ve dny voleb okrsko-
vou volební komisi. Ve druhém kole
voleb do Senátu Parlamentu ČR obdr-
ží volič hlasovací lístky až ve volební
místnosti.

Kde došlo ke změně sídla
volebního okrsku

Oproti minulým volbám došlo v Pře-
rově ke změně sídla volebního okrsku
č. 5. Z důvodu zrušení pracoviště ZŠ Ko-
paniny v budově Sokolská 26 je nově vo-
lební místnost umístěna v budově ZŠ
Velká Dlážka 5. Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Šířava 7 (na-
proti kina Hvězda) se přejmenovalo na
Střední školu gastronomie a služeb. Dá-
le došlo ke sloučení Gymnázia Jana Bla-
hoslava a Střední pedagogické školy.
Škola má nyní název Gymnázium Jana
Blahoslava a střední pedagogická škola.
Sídla volebních okrsků zůstávají ve stej-
ných budovách, tedy gen. Štefánika 10
a Denisova 3. 

Jak budeme hlasovat?
Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České
republiky. Do Senátu Parlamentu ČR
může volič hlasovat v rámci příslušné-
ho volebního obvodu i mimo příslušný
volební okrsek, pokud okrskové volební
komisi předloží voličský průkaz, jinak
může volit pouze v místě svého trvalé-
ho pobytu a ve stanoveném volebním
okrsku. Neprokáže-li volič svou totož-
nost, státní občanství České republiky
a příslušnost k volebnímu okrsku po-
třebnými doklady, nebude mu hlasová-
ní umožněno.

Po prokázání totožnosti obdrží od
okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku žluté barvy pro hlasová-
ní do Senátu Parlamentu ČR a prázd-
nou úřední obálku šedé barvy pro vol-
bu do Zastupitelstva Olomouckého kra-
je. Obě obálky budou opatřeny úřed-
ním razítkem.

Společné volby do Senátu Parlamentu ČR 
a Zastupitelstva Olomouckého kraje

Mezi jak˘mi kandidáty a volebními stranami si bude voliã vybírat?
Volby do Senátu Parlamentu âR

vylosované ãíslo 
jméno kandidáta navrÏen k˘m hlasovacího lístku
Ing. Jifií Bakalík, KfiesÈanská a demokratická unie 5 
tajemník magistrátu – âeskoslovenská strana lidová
Roman Haken, Strana zelen˘ch 6
fieditel Centra pro komunitní práci
Vladimír Huãín, Klub angaÏovan˘ch nestraníkÛ 3
administrativní pracovník
JUDr. Vlasta Janãárová, právník Nezávisl˘ kandidát 1
Ing. Jifií Lajtoch, âeská strana sociálnû demokratická 4
primátor mûsta Pfierova
RSDr. Josef Nekl, asistent poslance Komunistická strana âech a Moravy 2
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Obãanská demokratická strana 7
fieditel nemocnice
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zaregistrované byly politické strany, politická hnutí a jejich koalice a losováním jim bylo pfiidûleno
ãíslo hlasovacího lístku
âeská strana sociálnû demokratická 48
Dûlnická strana – za zru‰ení poplatkÛ ve zdravotnictví 53
SloÏení koalice: Dûlnická strana, Demokratická strana sociální spravedlnosti
Komunistická strana âech a Moravy 1
Koruna âeská (monarchistická strana âech, Moravy a Slezska) 58
KfiesÈanská a demokratická unie – âeskoslovenská strana lidová 12
Moravané 19
NEZÁVISLÍ 13
„Nezávislí starostové pro kraj“ 9
Obãanská demokratická strana 47
SdruÏení pro republiku – Republikánská strana âeskoslovenska 33
SDÎ – Strana dÛstojného Ïivota 37
Strana zdravého rozumu 32
Strana zelen˘ch 18
·ance pro ná‰ kraj 2
SloÏení koalice: SNK Evrop‰tí demokraté, Strana pro otevfienou spoleãnost,

Unie svobody – Demokratická unie
Volte Prav˘ Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politikÛ a státních 42
úfiedníkÛ pfiímo obãany, za NÍZKÉ danû, VYROVNAN¯ rozpoãet, MINIMALIZACI byrokracie, 
SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a P¤ÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlep‰ím protikriminálním programem P¤ÍMÉ demokracie 
VY NEVù¤ÍTE POLITIKÒM A JEJICH NOVINÁ¤ÒM? NO KONEâNù! Vù¤ME SAMI SOBù!!! – ale
i s mnoha dal‰ími DÒVODY, proã bychom mûli jít tentokrát V·ICHNI k volbám, ale – pokud
nechceme b˘t ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT Ïádnou parlamentní stranu
vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! – jenÏ Ïádá o volební podporu v‰echny 
ãeské obãany a daÀové poplatníky, ktefií chtûjí zmûnit dne‰ní kriminální pomûry, jejichÏ jsme 
v‰ichni obûtí, v jejich prav˘ opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LÎÍ, NELZE B¯T
NEUTRÁLNÍ A P¤ESTO ZÒSTAT SLU·N¯!!! Proto dûkujeme za Va‰i podporu!!! pokračování na straně 10 �
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� pokračování ze strany 9

Společné volby... Seznam obcí volebního
obvodu č. 63 – Přerov 
do Senátu Parlamentu ČR
Bělotín, Beňov, Bezuchov, Bohusláv-
ky, Bochoř, Buk, Býškovice, Čechy, Če-
lechovice, Černotín, Dobrčice, Dolní
Nětčice, Dolní Těšice, Dolní Újezd,
Domaželice, Dřevohostice, Grymov,
Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hlin-
sko, Horní Moštěnice, Horní Nětčice,
Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka,
Hradčany, Hranice, Hustopeče nad
Bečvou, Jakubčovice n.Odrou, Jeseník
nad Odrou, Jezernice, Jindřichov,
Kladníky, Klokočí, Kokory, Křtomil,
Lazníčky, Lazníky, Lhota, Lhotka, Lip-
ník nad Bečvou, Lipová, Líšná, Lubo-
měř, Malhotice, Mankovice, Milenov,
Milotice nad Bečvou, Nahošovice, Ne-
lešovice, Odry, Oldřichov, Olšovec,
Opatovice, Oprostovice, Osek nad
Bečvou, Paršovice, Partutovice, Pavlo-
vice u Přerova, Podolí, Polom, Potštát,
Prosenice, Provodovice, Přerov, Pře-
stavlky, Radíkov, Radkova Lhota, Rad-
kovy, Radotín, Radslavice, Radvanice,
Rakov, Rouské, Říkovice, Skalička, So-
běchleby, Sobíšky, Spálov, Stará Ves,
Starý Jičín, Střítež nad Ludinou, Such-
dol nad Odrou, Sušice, Šišma, Špičky,
Teplice nad Bečvou, Tučín, Turovice,
Týn nad Bečvou, Ústí, Veselíčko, Věž-
ky, Vlkoš, Vražné, Všechovice, Výkle-
ky, Zábeštní Lhota, Zámrsky, Žákovi-
ce, Želatovice.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu
Parlamentu ČR jsou vytištěny pro každé-
ho kandidáta samostatně. V prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič do
žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hla-
sovat. Hlasovací lístek nijak neupravuje.

Hlasovací lístky pro volby do Zastu-
pitelstva Olomouckého kraje se tisknou
samostatně pro každou politickou stra-
nu, politické hnutí nebo koalici. Vzhle-
dem k tomu, že politické strany, politic-
ká hnutí nebo koalice mohou kandido-
vat pouze v některých krajích, není čí-
selná řada na hlasovacích lístcích úplná.

V prostoru pro úpravu hlasovacích líst-
ků vloží volič do šedé úřední obálky jeden
hlasovací lístek politické strany, politic-
kého hnutí nebo koalice, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. 

Po opuštění prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič úřední obálky
s hlasovacím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.

Další informace jsou zveřejněny na
webových stránkách: www.mu-pre-
rov.cz, vybrat volby nebo na www.kr-
olomoucky.cz, vybrat grafický odkaz
volby anebo na www.mvcr.cz, vybrat
informační servis a volby.

Jaroslav Sláma, vedoucí správního odboru

INZERCE

VÍTE CO PIJETE?
U NÁS ANO!

MORAVSKÁ VINOTÉKA a LIKÉRKA
ul. È. Drahlovského 3, Pøerov, tel.: 723 018 198

PROVOZNÍ DOBA:
pondìlí až pátek 9 - 18 hod., sobota 8,30 - 12 hod.

Každé úterý, až do konce roku 2008, Vás srdeènì zveme
     k degustaci jakostních i pøívlastkových vín:

øíjen Ryzlink rýnský
pozdní sbìr z vinaøství Vajbar Rakvice
Cabernet Moravia
jakostní z vinaøství Livi Dubòany

listopad Tramín èervený
výbìr z hroznù z vinaøství Krist Èejkovice
Modrý Portugal
pozdní sbìr z vinaøství Livi Dubòany

prosinec Sauvignon
pozdní sbìr z vinaøství Livi Dubòany
Merlot
pozdní sbìr z vinaøství Krist Èejkovice

KUDYTEÈE,TUDYLÉÈÍ:Širokývýbìrbylinnýchlikérù!

Spolu s pěti dalšími středisky v repub-
lice vzniklo toto zařízení v rámci pro-
jektu Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR. Jeho posláním je podpo-
ra dětí ze sociálně znevýhodněného ne-
bo kulturně odlišného prostředí ve vzta-
hu k výchově a vzdělávání.

Jedním z hlavních úkolů je doučování
dětí ze sociálně znevýhodněného pro-
středí a dětí cizinců, jedná se zejména
o žáky z Mongolska a Vietnamu. To je
zabezpečeno na čtyřech základních ško-
lách. Dětem se věnují společně s učiteli
a výchovnými poradci studenti univer-
zity Palackého. Doučování je zaměřeno
na český jazyk a matematiku. Sociální
pracovník navštěvuje i rodiny žáků a po-
máhá překonat nedorozumění mezi ro-
diči a školou a najít řešení problémů ve
vzdělávání, chování a docházce.

Na velmi dobré úrovni probíhá spolu-
práce s přerovskou Armádou spásy kaž-
dou středu v obou jejích komunitních
centrech ve Škodově a Jižní čtvrti.

Dalším úkolem je prevence rizikového

chování a užívání návykových látek. Vý-
znamnou oblastí je také kariérové pora-
denství, tedy pomoc žákům osmých a de-
vátých tříd základních škol při volbě střed-
ní školy a tedy i budoucího povolání. 

Pracovníci střediska věnují rovněž po-
zornost nápravě narušených vztahů me-
zi dětmi základních škol, které mají na-
příklad podobu šikany. Poskytují rovněž
pomoc pedagogům i formou konzulta-
cí, zaměřených na žáky s výukovými
a výchovnými problémy.

V případě zájmu o služby kontaktujte
koordinátora Jaroslava Šotolu, tel. 774 089
186, olomouc@strediskasim.cz, více in-
formací na www.strediskasim.cz.

Pracovníci Střediska
integrace menšin pomáhají

i dětem cizinců
Již více než rok působí pracovníci olomouckého Střediska

integrace menšin (SIM) v Přerově.

INZERCE

Mistrovství âR 
v tarokách

PIATNIK – Kojetín 2008 
25. a 26. fiíjna

Hotel Pivovar v Kojetínû 
Pfiihlá‰ky a informace na tel. 603 202 123 

e-mail: p.walovy@email.cz
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Lidi,
budu stručný a věcný. Nikdy jsem
nebyl v žádné straně a nikdy
nebudu. Namísto nabubřelých
programů, které se pak většinou
omlouvají a nedodržují, preferuji
čestné sliby. Ty se nemusí ani psát
na papír.  Místo zájmů, které vět-
šinou slouží hlavně stranám
a nemyslí na prosté lidi, dávám
přednost slušnosti a chlapskému
dodržení slova.
Které strany mám na mysli?
Všechny. I když žádná strana není
podle mě nositelem špatných
myšlenek. Za všechno můžou
vždycky lidé. A proto je mi téměř
jedno, která strana bude vlád-
nout, a která bude v opozici. Jed-
ni i druzí by měli být především
slušní lidé, bez ohledu na stranic-
kou příslušnost. Jiří Lajtoch je náš
soused přes plot. Znám ho a mys-
lím si, že je to slušný člověk.
Věřím, že mě ani Vás nezklame.

Pavel Novák

Slušností
proti aroganci

Ing. Jiří LAJTOCH
Váš kandidát do senátu

Slušností
proti aroganci
Volební program 
– Senát 2008 program naděje
Jako senátor budu hlasovat pro:
● Zrušení neetických poplatků 

ve zdravotnictví
● Podporu neziskových nemocnic
● Více čisté energie z vlastních zdrojů
● Zvýšení důchodů
● Zvýšení rodičovského příspěvku
● Znovuzavedení společného zdanění

manželů
Jako senátor budu hlasovat proti:
● Placení školného
● Plošnému zdaňování
● Zrušení bezplatné předškolní výchovy

Křest CD Pavla Nováka – HITY LIVE 2008
věnovaného sousedovi přes plot Jiřímu Lajtochovi

Jirku
LAJTOCHA

Josef Nekl
do Senátu!

Společně pro přítomnost 
i budoucnost!
Budu se zasazovat o rovné postavení pfied
zákonem pro v‰echny. Úctu k tûm, ktefií dodrÏují
zákony a pravidla dobr˘ch mravÛ. Tvrd˘ postih
pro ty, ktefií zneuÏívají své postavení. Tvrd˘ postih
pro ty, ktefií nedodrÏují pravidla souÏití, ohroÏují
mravní v˘chodu dûtí, parazitují na sociální síti.
A to bez rozdílu pohlaví, spoleãenského postavení,
svûtonázorového vyznání a barvy pleti.

Nikoho, kdo poÏádá o pomoc neodmítnu. Chci
pomáhat obãanÛm pfii fie‰ení problémÛ, které
nevidí, nechtûjí vidût a nefie‰í odpovûdné instituce.

JUDr. Vlasta Jančárová
Vaše nezávislá kandidátka do Senátu

Pro děti a důchodce požaduji neprodleně zavést
regulační poplatek ve zdravotnictví ve výši symbolické

1 Kč!

5       J i ř í       J i ř í
B a ka l í kB a ka l í k

Žhavé téma  
Senátor konzervativních hodnot

mobil: 739 998 565 
jbakalik@medialine.cz 
www.jiribakalik.cz 

kandidát do Senátu 
za KDU-ČSL s podporou 
Nestraníků a nezávislých 
starostů za regiony 
Přerovsko, Lipník nad 
Bečvou, Hranicko 
a Odersko

uznávám konzervativní hodnoty,
spolehlivost, slušnost, dodržování daného
slova, a to nejen v soukromí, ale i ve veřejném 
životě

hodlám vykonávat senátorský mandát více 
jak na sto procent, jen takto bude tento mandát 
prospěšný spoluobčanům

neschovávám se za podporu velké strany, 
ale nabízím podporu svým jménem

odmítám líbivou politiku laciných hesel a slibů , 
které na nás útočí z téměř každého bilboardu
a plakátu 

nabízím Vám svoje dlouholeté zkušenosti 
z oblasti veřejné správy a chci je využít ku  
prospěchu spolků, hasičů, sportovních klubů 
a kulturních organizací 

 osobně znám velmi dobře problémy 
města Přerov 

 navážu na práci předchozí úspěšné 
senátorky Jitky Seitlové

                             Jsem tu pro Vás    

INZERCE
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�4. 10. • Nectava–Zálesí–Biskupice, 10 km,
odj. vlak 6.57 hod., vede St. Dostál.
�8. 10. • Vizovice–Ublo–Lutonina–Vizovi-
ce, 12 km, vlak 7.36 hod., L. Poláková.
�15. 10. • KrãmaÀ–Pfiestavlky–Vacanovice
–Tr‰ice, 10 km, bus 8 hod., C. Punãocháfiová.
�22. 10. • Osek n. B.–Veselíãko–Zákfiov
–Tr‰ice, 12 km, vlak 8.58 hod., V. Polidorová.
�25. 10. • Lideãko–âertovy skály–Vafiá-
kovy paseky–Plo‰tina–Pozdûchov, 17 km,
vlak 6.05 hod., C. Punãocháfiová. 

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�2. 10. • Otrokovice, spol. dÛm–Îluta-
va–Komínky–Kostelany, 20 km, M. Sahaj,
odj. 6.28 hod.
�2. 10. • Sv. Kopeãek–Lo‰ov–Velká Bys-
tfiice, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�4. 10. • StráÏisko–Seã–Na pohodlí–Bû-
leck˘ ml˘n, 18 km, J. Sedláková, odj. 6.57 hod.
�9. 10. • Malenovice–Karlovice–Prusin-
ky–Spytihnûv, 18 km, M. Sahaj, odj. 6.28 hod.
�9. 10. • Pfierov–kolem Beãvy–Osek n. B.,
10 km, Î. Zapletalová, odch. 9 hod., sraz u teni-
sové lávky.
�11. 10. • Pochod slováck˘mi vinohrady,
9 km, odj. 8.28 hod.
�11. 10. • Pochod slováck˘mi vinohrady,
17 a 25 km, J. ·vec, odj. 6.28 hod.
�16. 10. • Nov˘ Jiãín–Star˘ Jiãín–Nov˘ Ji-
ãín, 15 km, M. Garzina, odj. 8.26 hod.
�18. 10. • DP Stfiíbrn˘mi Jeseníky, 25 km,
J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�18. 10. • Valtice–Kolonáda–Randezvous
–Bfieclav, 20 km, L. Bafiinka, odj. 5.36 hod.
�23. 10. • Pfierov–L˘sky–Vinary–Pfierov,
12 km, Î. Zapletalová, odch. 9 hod., sraz u teni-
sové lávky.
�25. 10. • Libina–Bradlo–Nová Hradeã-
ná–Úsov–Moraviãany, 23 km, H. ·Èávová,
odj. 7.05 hod.
�30. 10. • R˘mafiov–Re‰ovské vodopá-
dy–R˘mafiov, 25 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�30. 10. • Teplice n. B.–Val‰ovice–Te-
plice n. B., 12 km, V. Visnar, odj. 7.15 hod.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�4. a 5. 10. • Na burãák, Mor. Písek–Pru-
‰ánky–Bfieclav, 40–50 km/den, J. Martinek,
vlak 7.36 hod., cyklo-terén.
�7. 10. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 h.
�11. 10. • Pochod slováck˘mi vinohrady;
15 km: Milotice–DubÀany–Mutûnice; 5 km: Du-
Àany-Mutûnice, 15 a 5 km; T. Beránek, J. Balcá-
rek, J. Machálek, F. Prusek, bus 7.45 hod., pû‰í.
�17.–19. 10. • zkou‰ky vedoucích a cvi-
ãitelÛ VHT, cviãné skály Dráteniãky, J. Sedlá-
ãek, vl. auto, 16 hod., VHT.
�25.–28. 10. • Pfiekvapení na kole: Krás-
né âesko na kole, okolo 50 km/den, J. Marti-
nek, bus, cyklo-terén.

Bratrská na konci 6.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 13.10.
Svornosti 20.10.
Riedlova, kfiiÏovatka 6. a 20.10.
Za ml˘nem 3 13.10.
Sokolská, parkovi‰tû 13.10.
Sokolská, u domu 28 6. a 20.10.
P. Jílemnického, u VST 13.10.
Na hrázi, za mostkem 6. a 20.10.
Palackého, za sam. 13.10.
tfi. 17. listopadu, zezadu 6. a 20.10.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 21.10.
Dluhonice, u prodejny 7.10.
Wurmova, za KSZ 14.10.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 14.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 7. a 21.10.
Kozlovská, parkovi‰tû 7. a 21.10.
Pod valy, u parkovi‰tû 14.10.
Svisle, za samoobsluhou 7. a 21.10.
Trávník, parkovi‰tû 14.10.
Trávník, u Chemoprojektu 14.10.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 14.10.
BudovatelÛ 5–7 14.10.
U tenisu, parkovi‰tû 7. a 21.10.
U rybníka, u trafa 1. a 15.10.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 22.10.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 8.10.
Dvofiákova, u Rusalky 1.10.
Dvofiákova, u garáÏí 8. a 22.10.
PurkyÀova, denní pobyt 15.10.
B. Nûmce, za VST 8. a 22.10.
Optiky, u lékárny 1.10.
·kodova, u trafa 15.10.
Pod skalkou, parkovi‰tû 1.10.
Olomoucká, u stavebnin 8.10.
Hranická, park. u Z· 15. a 22.10.
Kainarova, za Pfierovankou 1. a 15.10.
Vsadsko, parkovi‰tû 8. a 22.10.
ÎiÏkova, u ka‰ny 2.10.
Lovû‰ice, u parku 9.10.
Lovû‰ice, DráÏní 16.10.
VaÀkova, dvÛr 23.10.
Kozlovice, zaãátek obce 23.10.

Kozlovice, náves 9.10.
Kozlovice, Na vrbovcích 2. a 16.10.
Macharova 2. a 16.10.
Tománkova, u garáÏí 9. a 23.10.
Fr. Rasche, u parku 2. a 16.10.
Na louãkách 15 9. a 23.10.
V. Novosady, u kostela 2. a 16.10.
Újezdec, Pod dubíãky 9.10.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 23.10.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 3. a 17.10.
Popovice, U trati 10.10.
Popovice, za kapliãkou 24.10.
Vinary, u garáÏí 3.10.
Vinary, Mezilesí II 17.10.
Vinary, RÛÏová 24.10.
Vinary, Za humny, u bytovky 10.10.
Henãlov, náves 10.10.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 24.10.
Penãice, u po‰ty 17.10.
Penãice, V kótû 3.10.
âekynû, nad rybníãek 17.10.
âekynû, Na ãervenici 24.10.
âekynû, Podlesí 3.10.
âekynû, Boro‰ín 10.10.
Teliãkova, u kotelny 3.10.
Pod skalkou, park. u 17–21 17.10.
Îeravice, Such˘ potok 24.10.
Îeravice, Pod lesem 10.10.
Jasínkova, za Priorem 16.10.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po
naplnění bude přistaven ještě jednou
prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 7.10.
ZO âZS ã. 10, Îernava – na konci 7.10.
ZOS, Îernava – naproti garáÏí 7.10.
ZO âZS ã. 15, Dluhonice, kfiiÏ. u váhy 14.10.
ZOS, za hvûzdárnou 14.10.
ZO âZS ã. 2, 3, pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3, (suchá cesta) 
za Linde–Technoplyn
ZO âZS ã. 13, âekynû, Boro‰ín 7.10.

■ Rozpis pohotovostních lékáren

■ Blokové čištění města
Datum lokalita

1. 10. Sokolská, V. DláÏka (parkovi‰tû pfied
pan. domy)

8. 10. Dluhonská, Na odpoledni vã.
parkovi‰tû

15. 10. Fügnerova, Mervartova, parkovi‰tû
Bayerova

22. 10. P. Jilemnického, Petfiivalského
parkovi‰tû

29. 10. Kozlovská parkovi‰tû

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû od 6 do 14
hodin. V uveden˘ch lokalitách budou
rozmístûny pfienosné dopravní znaãky 5 dní
pfied termínem blokového ãi‰tûní.

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Pfiedmostí – parkovi‰tû Pod úplná uzavírka do 17. 10.
Skalkou, M. Horákové (v˘stavba parkovi‰tû)

I/55 Ïelezniãní podjezd Pfiedmostí úplná uzavírka fiíjen

Nerudova úplná uzavírka (oprava vozovky) do 30. 12.

âechova ãásteãná uzavírka (oprava chodníkÛ) do 13. 11.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro podzimní úklid – říjen 2008

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

5. 10. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

12. 10. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povst. 581 204 419

19. 10. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

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

28. 10. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr. Pal-
ler, Îerotínovo nám. 22 • lékárna U zlatého hada, âechova 41, 

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�6.10. • Aby nás inkontinence netrápila –
Olga Îupková (zdravotní sestra)
�13. 10. • Vznik a v˘voj ‰lechty v ãesk˘ch
zemích do roku 1526 – Mgr. Lubor MaloÀ
�20. 10. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová
�27. 10. • ¤ím MichelangelÛv, RafaelÛv
a dal‰ích – Mgr. ZdeÀka Mollinová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�2. 10. • Vû‰áãek
�9. 10. • Drátkování
�16. 10. • V˘let do Prostûjova a Plumlo-
va (náv‰tûva Národního domu, Muzea Prostû-
jovska a zámku v Plumlovû). Odjezd 8.15 hod. od
centra SONUS, pfiedpokládan˘ návrat do 16 hod.
Pfiihlá‰ky u Jany Zavadilové nebo Zuzany Kuch-
tíkové na centru SONUS nebo tel. ã. 608 139 073.
�23. 10. • Samotvrdnoucí hmota
�30. 10. • Vûneãky

Zdravotní cvičení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hodin

úter˘ od 9 do 10 a od 18 do 19 hodin

Internet s lektorem 
i bez lektora

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 13 hodin
(od 10 do 12 hodin s lektorem)

Zájezd
�1.10. • V˘let do Javofiíãsk˘ch jeskyní
a na hrad Bouzov. Odjezd od centra SONUS,
Palackého 17a v 8 hod., pfiedpokládan˘ návrat
v 15.30 hod. Pfiihlá‰ky u J. Zavadilové nebo Z.
Kuchtíkové v centru SONUS, tel. 608 139 073.

Kavárna pro seniory
�8.10. v 16 hod. • Úspû‰né a aktivní stá-
fií, nácvik relaxace – Anna Stojanová.

■ Setkávání seniorů Spolu 
Centrum Sonus

Využijte služeb
sociálních

a finančních poraden
Již od července poskytují bezplatně

své služby pracovníci Občanského sdru-
žení sociálních a finančních poraden.
Poradnu najdete v ulici Boženy Němco-
vé, 1652/9 v Přerově. Úředním dnem je
každé pondělí od 13 do 16 hodin.

Poradna nabízí kontakt na bezplatné
právní, sociální, daňové a psychologic-
ké služby pro všechny občany. Informa-
ce: tel. 739 623 273,739 446 788 nebo e-
-mail financniporadna.OL@seznam.cz.

Pozvánka

Po stopách 
lovců mamutů

historicko-přírodovědné
putování

Již XI. ročník, tentokrát za pravěkým ša-
manským kruhem, pořádá Základní ško-
la J. A. Komenského v Přerově-Předmostí
v sobotu 4. října. Prezence od 9 do 10.30
hodin na dvoře školy. Bližší informace:
ZŠ J. A. Komenského, tel. 581 211 739.
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Tenisté opět ve
finále extraligy

Přerovský tenis patří už dlouhodobě
k naprosté české špičce. Seniorský tým
TK Precolor také letos uspěl v nejpres-
tižnější domácí týmové soutěži – v ex-
tralize. Už potřetí v řadě mělo finále ex-
traligy smíšených družstev podobu TK
Agrofert Prostějov – TK Precolor Přerov.

Oba soupeři ale vyznávají rozdílné pří-
stupy k sestavování kádrů. Zatímco Pro-
stějov sází hlavně na zahraniční hvězdy
z popředí žebříčků, Přerov na vlastní od-
chovance. Přerovská cesta je mezi desít-
kou extraligových celků spíše ojedinělá,
ale nese ovoce. Přerovský kolektiv doká-
zal svou soudržnost a ve skupině porazil
i papírově silnější soupeře. Svou skupi-
nu, která se tentokrát hrála v Ostravě,
s přehledem vyhrál. Ve finále se TK Pre-
color příliš šancí nedávalo, ale naši te-
nisté prokázali příkladnou bojovnost
a byli favoritu důstojným soupeřem.
I přes konečnou hladkou prohru 6:0 při-
spěli ke kvalitnímu vyvrcholení celé ex-
traligy. Ta byla odborníky hodnocena ja-
ko nadmíru kvalitní. Přerov skončil po-
třetí na druhé příčce a pokračuje v na-
stoupeném trendu let minulých.

V polovině září se tenisté dočkali slav-
nostního otevření zrekonstruovaného
centrálního dvorce a také hlediště u dal-

ších kurtů. Areál u rybníka hodnotí
všichni návštěvníci jako velice příjemný.
Naposled to konstatovali účastníci MS
USIC minulý rok, kdy se do Přerova sje-
li tenisté z celého světa. Centrální kurt
ale už nesl známky opotřebování a tak
došlo k jeho úpravě. Dílo areálu vtisklo
novou modernější podobu. Slavnostní-
ho otevření se zúčastnili i hejtman na-
šeho kraje Kosatík, prezident tenisové-

ho svazu Kaderka a další osobnosti, bez
kterých by se akce nepodařila. Pro příš-
tí roky jsou do Přerova plánovány velké
turnaje WTA a tak budou mít tenistky
opravdu důstojné prostředí.

Úspěchy
motoristických

sportovců
V závěru prázdnin se přímo v Přero-

vě a jeho nejbližším okolí konaly dvě
velké sportovní motoristické akce. Na
obou přerovští jezdci uspěli.

Barum rally je v motoristickém spor-
tu pojem. Je nejprestižnější a nejsledo-
vanější sportovní akcí roku na našem
území. Také letos byla Barumka zařaze-
na do evropského seriálu IRC a přiláka-
la největší hvězdy tohoto seriálu. Přerov
měl zastoupení posádkou Blaťák–Wag-
ner a také Adolf–Kratochvíl. Ondřej Bla-
ťák startující ve skupině N2 s vozem
Honda Civic VTi zajel výbornou soutěž.
Už první den vyhrál ve své třídě 5 RZ
a šel do čela. Postupně své vedení před

největšími konkurenty navyšoval. Dru-
hý Trojan celkově ztratil více než minu-
tu, třetí Dunovský pak přes tři. Vítězství
v prestižní soutěži je velkou odměnou
pro celý mladý tým okolo určitě schop-
ného pilota.

Druhá akce evropského mistrovství
se jela v Přerovské rokli. ME autokrosa-
řů má pro přerovského motoristického
fandu své kouzlo i tím, že o vítězství bo-
jují též domácí jezdci. Láďa Hanák, ob-
hájce titulu v kubatuře do 1600 ccm, roz-
jel závod velice dobře a dva ze svých
startů proměnil ve vítězství. V poslední
rozjížďce ale došlo k technické závadě
na jeho bugině. Mechanici v krátké pau-
ze nestihli závadu odstranit a tak Hanák
ve finále na vítězství nedosáhl. Páté mís-
to je určitě dobré a náš pilot si připsal
důležité body. Obhajoba titulu má stále
reálné obrysy. Náš druhý jezdec Petr
Švestka letos zažívá hodně smolnou se-
zonu a smůla jej neopustila ani našem
autodromu. Skončil nepříjemnou havá-
rií a do finále tak nezasáhl. Přesto jsou
naši jezdci ozdobou seriálu ME i MČR.

Jaroslav Blaťák

Barumka přilákala největší hvězdy. Přerov zastupovala posádka Blaťák–Wagner a Adolf–Kratochvíl.
foto Jan Pořízek

Slavnostního otevření modernizovaného centrálního kurtu se zúčastnily význam-
né osobnosti města i kraje.

foto Petr Beneš

Světový festival ptactva

První exkurze proběhne v sobotu 4. 10.
Sraz je u sádek v Tovačově v 7.30 hodin,
účastníci z Přerova mohou využít linko-
vý autobus s odjezdem v 6.50 hodin z au-
tobusového nádraží Přerov (nást. č. 13).
Po krátké zastávce na Křenovském rybní-
ce bude exkurze pokračovat na Hradec-
kém rybníce. Předpokládá se, že zájemci
se mohou k exkurzi připojit i kdykoli po-

zději přímo na hrázi tohoto rybníka. Mi-
mo obvyklých druhů se dá předpokládat
přítomnost protahujících druhů putují-
cích do zimovišť. V případě extrémně
špatného počasí se akce nebude konat.
Exkurzi povede Jiří Šafránek, tel. 606 324
763, e-mail: mosprerov@atlas.cz. 

V Záhlinicích je v neděli 5. 10. sraz
v 9 hodin před hostincem U čápa. Do

Záhlinic je možné přijet vlakovými spo-
ji od Přerova v 8.47 a od Břeclavi v 8.14
hodin. Akce se koná za každého počasí.
Záhlinické rybníky jsou známy jako pta-
čí tahová cesta a místo odpočinku ptáků
na tahu. Ukončení akce bude okolo 14.
hodiny. Akci organizují společně Mo-
ravský ornitologický spolek a Český svaz
ochránců přírody z Hulína. Vede Pavel
Šálek, tel. 606 541 859, e-mail: pavelka-
lous@seznam.cz.

Pro účastníky budou připraveny pro-
pagační materiály a jako každoročně je
čekají nevšední zážitky a setkání s vzác-
nými druhy ptáků, které je u nás možné
zastihnout pouze v období tahu.

Adolf Goebel, jednatel MOS-smp ČSO

Koliha velká

foto Adolf Goebel

■ Sport

Pozvánka
do přírody

Letošní první říjnový víkend je ve znamení vycházek do přírody
spojených s pozorováním ptáků v jejich přirozeném prostředí. Růz-
né akce proběhnou doslova po celé zeměkouli. V České republice
se jich uskuteční třicet sedm. Dvě na střední Moravě, do Tovačova
a do Zahlinic, připravil také Moravský ornitologický spolek – stře-
domoravská pobočka České společnosti ornitologické.
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Tajenka křížovky: Arabské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Ptej se zkušeného a nikoliv učeného

Leoš Šimánek s manželkou, synem
a dcerou procestovali všech šest hlav-
ních ostrovů, a to nejen v létě, ale také
v zimě. Havaj poznali jako jen málokdo.

Pěšky, na koních, horských kolech a ka-
jacích se dostali do nejodlehlejších míst
souostroví. Po čtyři měsíce si Leoš Šimá-
nek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že
Havajské ostrovy jsou přírodním uniká-
tem, který nemá na světě obdoby.

Novou live-diashow doplňuje vydání
stejnojmenné fotografické knihy.

Beseda se koná 14. 10. v 19 hodin
v klubu Teplo na Horním náměstí 27.

Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory

Havajské ostrovy
Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří

Pozvánka

Týden knihoven • 6.–12. října
V˘stava SluÏeb Mûstské knihovny v Pfierovû a neziskov˘ch organizací • Prostory
Mûstského informaãního centra v Kratochvílovû ulici 14 od 2. do 30. fiíjna.

Velké fiíjnové spoleãné ãtení • V pondûlí 6. fiíjna od 9 hodin ãteme v pÛjãovnû pro dospûlé
z knih Karla âapka. Pfiijìte si poslechnout nebo i sami pfieãíst „nûco“ od Karla âapka.

Den otevfien˘ch dvefií • V úter˘ 7. fiíjna zveme po cel˘ den k prohlídce Mûstské knihovny
v Pfierovû na Îerotínovû nám. 36. Zavedeme vás i tam, kam se bûÏnû ãtenáfi nedostane. 

Beseda s Jifiím Márou – Nov˘ Zéland – JiÏní ostrov • Stfieda 8. fiíjna v 18 hodin v budovû
Ministerstva zemûdûlství âR, Wurmova 2. Cestopisná beseda s promítáním nádhern˘ch fotografii
a videosekvencí z nejvzdálenûj‰í zemû svûta. Vstup zdarma.

Najdi si svou knihu • Ve ãtvrtek 9. fiíjna si po cel˘ den mÛÏete vyhledat v katalogu a poté i ve
skladu sami knihu, kterou potfiebujete. Zkuste si dnes zahrát na knihovníka nebo knihovnici.

Knihovnická amnestie • 6.–11. fiíjna vám budou pfii náv‰tûvû knihovny odpu‰tûny dluhy za
upomínky na v‰ech pracovi‰tích Mûstské knihovny v Pfierovû.

Městská knihovna v Přerově, p.o.
Žerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094, www.knihovnaprerov.cz

Podzimní Flora Olomouc

Barvy a vůně čtyř
ročních období

Špičkovou produkci domácích i zahra-
ničních pěstitelů ovoce, zeleniny a škol-
kařských výpěstků představí podzimní
zahradnická výstava FLORA OLOMOUC
2008. Největší akce svého druhu v ČR se
uskuteční ve dnech 9.–12. října na Vý-
stavišti Flora Olomouc. 
Další informace na www.flora-ol.cz

Hodiny naslouchání
a duchovní péče

Každou středu od 16 do 18 hodin se ve
Farním sboru Českobratrské církve
evangelické v Přerově (Č. Drahlovského
1) konají hodiny naslouchání a duchov-
ní péče. Jedná se o bezplatnou nabídku
individuálních a naprosto diskrétních
rozhovorů (vedených farářem sboru Mgr.
Petrem Kulíkem) pro všechny, kterým se
nedostává duchovní podpory či útěchy
nebo třeba jen mezilidského kontaktu.

Sjezd esperantistů
Ve dnech 3. až 5. října se uskuteční

v klubu SME v Přerově 12. sjezd České-
ho esperantského svazu s mezinárodní
účastí a současně esperantský klub v Pře-
rově oslaví 85. výročí svého založení. Nad
oběma významnými akcemi převzal zá-
štitu primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch.

foto archiv 
Leoše Šimánka

Již šestým rokem pracuje při Muzeu
Komenského v Přerově kroužek mla-
dých muzejníků. Jeho členy jsou děti
a mládež od osmi do osmnácti let, kte-
ří se pod vedením odborných pracov-
níků Kristiny Glacové, Lubora Maloně
a Petra Sehnálka seznamují s historií,
kulturou a muzejní prací.

U nás mají děti možnost se s těmito zna-
lostmi seznámit zábavnější formou. Zna-
losti z muzejní činnosti získávají přímo na
jednotlivých pracovištích, ať badatelských
nebo konzervátorských, kde si mohou ty-
to dovednosti prakticky vyzkoušet.

Také seznámení s kulturou a historií
probíhá méně obvyklou formou. Mladí
muzejníci hrají divadlo. Různá krátká vy-

stoupení, vytvořená na základě historic-
kých pramenů, si pod odborným vede-
ním děti dotvářejí samy a samy je rovněž
prezentují nejen v Přerově, ale i v Lipní-
ku nad Bečvou a dalších obcích.

Pro své schopnosti se kroužek mladých
muzejníků stal rovněž nedílnou aktivní
složkou nočních prohlídek muzea. Od-
měnou za celoroční práci jim pak je ně-
kolikadenní poznávací výlet.

Jelikož nadšených herců i neherců se
zájmem o kulturu není nikdy dost, rádi
mezi námi uvítáme další posily. Schází-
me se každý pátek vždy ve 14.30 hodin
v Korvínském domě na Horním ná-
městí a už teď se na vás moc těšíme. 
Kristina Glacová, Lubor Maloň a Petr sehnálek

Kroužek mladých
muzejníků rozšiřuje své řady

Přerovští muzejníci v Evropské noci před lipnickými diváky.
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045 • Od 1. 10. vstup pouze hlavním vestibulem

Den sauna solárium rekondiãní stoly
Slender

po společná párová 15–21 zavřeno 13.30–20.30

út ženy 14–20 zavřeno 7.30–14.30

st muži 13–21 zavřeno 13.30–20.30

čt ženy 14–20 zavřeno 13.30–20.30

pá muži 14–21 zavřeno 7.30–14.30

so zavřeno zavřeno zavřeno

ne zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 28. 10. zavřeno

■ Plavecký areál – relaxace a sauna

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

pondělí zavřeno 6.15–7.45 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 18–21 16–17

středa 15–20 6.15–7.45, 15–21 15.30–16, 18–19 11.30–13.30

čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 18–21

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–21 14–15 15–17

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12

Výjimky: 27. a 28. 10. – dětský bazén 10–20 • 4. 10. dětský bazén 9–16, 50m krytý bazén zavřeno • 18. 10. dětský bazén 19–20, 50m zavřeno.
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■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út aÏ pá 8–17 hodin, so a ne 9–17 hodin
�Stálé expozice
V˘stavy:
�do 30. 11. • Juraj Kaman
�do 31. 12. • 120 let Muzea Komenského
v Pfierovû
�do 30. 11. • Pozdrav z Pfierova aneb Jak
se Ïilo za 1. republiky

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky,
Ptaãí lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra.
�do 12. 10. • Stromy jako domy aneb Îi-
vot na stromû.
�1. 10. – 30. 11. • Stromy parku Michalov
– v˘stava pfiedstavující více neÏ dvû desítky dru-
hÛ stromÛ mûstského parku, doplnûná dopro-
vodn˘mi akcemi. VernisáÏ 1. 10. v 17 hod.
�9. 10. • prohlídka Michalova s prÛvodcem.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK

Korvínský dům
Muzejní úterky v 17 hodin

�7. 10. • Nové archeologické nálezy v Pfie-
rovû, Jan Mikulík, Zdenûk Schenk
�14. 10. • Národní park Nového Zélandu,
Ing. Rudolf ·tûpanãík
�21. 10. • Keltsk˘ stromov˘ kalendáfi,
Magda Bábková-Hrochová.

Hrad Helfštýn
Dennû mimo pondûlí 9–17 hodin

�do 30. 10. • Expozice historické min-
covny v suterénu hradního paláce
�do 28. 10. • V˘stava prací studentÛ SP·
a VO· Technická Brno v galerii na 2. nádvofií

■ Rodinka klub pro rodiče a děti

�Pondûlí • 15.30–17.30 hod., cviãení
a v˘tvarná v˘chova – pro dûti od 2 do 6 let. •
17.30–19 hod., dramatick˘ a v˘tvarn˘
krouÏek pro dûti od 5 do 10 let.
�Úter˘ • 16.15–17.15 hod., jóga pro dûti od
2 do 6 let • 17.30–19 hod., nûmãina pro
stfiednû pokroãilé s hlídáním • 19–20 hod.,
bfii‰ní tance pro Ïeny RE:TARA.
�Stfieda • 8.30–9.30 hod., cviãení na vel-
k˘ch míãích pro dûti od 3 do 8 mûsícÛ • 10–11
hod., cviãení na velk˘ch míãích pro dûti 8–15 mû-
sícÛ • 11.30–12.30 hod., cviãení na vel. míãích
pro dûti 15–24 mûsícÛ • 17–18 hod., taneãní
hrátky a relaxace pro dûti 5–10 let • 18.30–20
hod., zdrav. cviãení pro rodiãe i prarodiãe.
�âtvrtek • 16.30–18 hod., nûmãina pro zaãá-
teãníky s hlídáním • 17.30–18.30 hod., count-
ry tance, 5–10 let • 18.30–20 hod., bfii‰ní tance.
�Pátek • 15–16.30 hod., tvofiivá dílna pro do-
spûláky a ‰koláky (nutné zavolat pfiedem)
�25.–28. 10. • Víkendovka s plaváním na
Ostravici. www.rodinka.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1. 10. • Pfiíroda kolem nás, fotosoutûÏ pro
dûti a mládeÏ do 18 let – BIOS.
�14. 10. • Zlatá ‰tika, rybáfiské závody od 16
do 18 hod., pfiihlá‰ky v BIOSu.
�25.–29. 10. • Krásné prázdniny na Visa-
lajce – pfiihlá‰ky v BIOSu.
�30. 10. v 17 hod. • Halloweensk˘ veãer.
SoutûÏní d˘ni pfiineste do 16 hod. do ATLASu.
�23. a 24. 10. • Slavíci z Pfierova, pûvecká
soutûÏ pro Ïáky Z· a studenty gymnázií.

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti

4., 11. a 18. 10. 15.45–16.45 17–18

5. 10. 9–10 14.15–15.15

12. 10. 9–10 17.30–18.30

19. 10. 9–10 17–18

25. 10. 15.15–16.15 16.30–17.30

26. 10. 9.30–10.30 17.30–18.30

27. a 29. 10. 9.45–10.45 14.30–15.30

28. 10. 9.45–10.45 14.15–15.15

■ Městský dům
�4. 10. v 19.30 hodin • Je úchvatná, brit-
ská divadelní komedie. Hrají Jaroslava Krets-

chmerová, Ladislav Potmû‰il, Naìa Konvalinko-
vá, Jan Maxián, Lilian Malkina a dal‰í.
�7. 10. v 19.30 hodin • Ander z Ko‰íc +
duet z Galáneãky (Luskaãová + Barták).
�12. a 26. 10. od 13.45 do 18 hod. • Ne-
dûlní párty pfii dechovce, Záhorská kapela.
�14. 10. v 8.30 hodin, v pfiípadû zájmu
v 10 hodin • âert a Káãa, ãeská lidová po-
hádka pro dûti M· a I. st. Z·.
�15. 10. v 19.30 hodin • Zadáno pro Yve-
tu Simonovou, talk show
�20. 10. v 19.30 hodin • Klec bláznÛ, fran-
couzská divadelní komedie. Hrají O. Brzoboha-
t˘/V. Hájek, R. Brzobohat˘, H. Gregorová a dal‰í.
�22.–25. 10. ve 20 hodin • XXV. âesko-
slovensk˘ jazzov˘ festival, www.csjf.cz.
�27. 10. v 19.30 hodin • Slavnostní koncert
k 90. v˘roãí republiky, koncert pro vefiejnost
a ocenûné osobnosti, ãerstvé drÏitele Ceny mûsta
Pfierova za rok 2008. Program: Musica dolce vita
a klavírní improvizace prof. Jifiího Pazoura.
�29. 10. v 19.30 hodin • The Backwards
Beatles revival – koncert.

22.–25. 10. 2008
Mûstsk˘ dÛm Pfierov • 20 hodin

XXV. âESKOSLOVENSK¯ JAZZOV¯ FESTIVAL

stfieda

22.
ãtvrtek

23.
pátek

24.
sobota

25.

Festivalov˘ prolog – 50 let AJB
Academic Jazz Band CZ

VV – Revival & Traditional Jazz Band SK • IKS Big Band D

Matú‰ Jakabãic CZ – SK Big Band CZ/SK
Take 6 USA

Spoleãensk˘ galaveãer XXV. âsjf – Smím prosit?
Ondfiej Havelka & His Melody Makers CZ

Bratislava Hot Serenaders SK

The Bad Plus joined by Wendy Lewis USA
Count Basie Orchestra USA

Slovem provází Ale‰ Benda • Po koncertech 
Lubo‰ Andr‰t Group CZ, Rhythm Desperados CZ,

AghaRTA Gang feat. ·tûpán Markoviã CZ

S lampiony za strašidly 
TOM Lišáci pořádá pro rodiče a děti
v pátek 31. října 2. ročník nočního lam-
piónového pochodu za strašidly Stra-
šidlácké hrátky. Start je mezi 18 až 18.30
hodinou na Laguně u restaurace. Po
skončení bude následovat opékání při-
nesených uzenin.

Pozvánka

■ Senioři PSP
�1. 10. • vlakov˘ turistick˘ zájezd do Bes-
kyd na Kasárna. Odjezd vlaku v 6.05 hodin do
Velk˘ch Karlovic. Návrat v 17.31 nebo 18.52 ho-
din. Organizátor R. Klein.

■ Akademie III. věku
�15. 10. od 15 do 16 hodin • Strategie Ne-
mocnice Pfierov. Pfiedná‰í Ing. Roman Galan-
da, fieditel nemocnice, zasedací místnost jídelní-
ho bloku nemocnice, 1. poschodí.

■ KPVU
�16. 10. v 16. 30 hodin • Procházka Lond˘-
nem. Beseda s I. ·najdrem v Korvínském domû.

Škola bruslení
Na zimním stadionu od 7. 10. do 11. 11.,
v úterý a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin, ško-
la bruslení pro děti předškolního a škol-
ního věku. Informace na tel. 581 201 268
nebo na www.zimakprerov.wz.cz.
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Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

13.–24. 10. • Petr Špaček – Malíř Vyso-
činy. Nar. 1963 ve Vysokém Mýtě, před-
staví kolekci svých obrazů. Je to velmi
nadaný a všestranný umělec a výtvarník.
Vedle malování obrazů se zabývá také
dekorativní keramikou, navrhuje interi-
éry včetně návrhů a zpracování extrava-
gantních interiérových doplňků, jako
jsou skříňky, stolky a lampy. Počátky je-
ho malířské tvorby sahají do r. 1979, vzo-
rem jsou mu J. Zrzavý, V. Beneš a T. Bím.
Náměty čerpá především v Orlických
horách a na Vysočině a začíná neod-
myslitelně patřit mezi autory, kteří po-
dávají osobité svědectví o jejich krásách.

Neustále ho inspirují kopce a stromy jako dominanty přírody, ale i malé chaloupky
a vesnická zákoutí, z nichž dýchá klid a příjemná atmosféra. Sám o svých obrazech
říká: „Přál bych si, aby moje obrazy v tom současném blázinci lidi hladily a uklid-
ňovaly. Aby zatoužili podívat se až za ten rám, do lepšího a krásnějšího světa.“

V říjnu zde vystavují výtvarníci, kteří žijí a tvoří v Přerově. Pavlína Filoušová-Ha-
derková se věnuje hlavně malování portrétů, zátiší a květin. Maluje také zákoutí Pře-
rova. Současně vystavuje náušnice a náhrdelníky. Jan Mičkal se ve své tvorbě nevy-
hýbá žádnému žánru. Maluje přírodu, zátiší a velmi zajímavé jsou jeho umělecké
pohledy na některé části našeho města. Vojtěch Nosek má malování jako svou vel-
kou zálibu. K hlavním tématům jeho obrazů patří příroda v okolí Velkých Karlovic.

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

Domeček uměleckých řemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170 

16.–29. 10. • Jaroslav Vilím – obrazy
Studoval malbu u akademického malíře
Jaroslava Kapce, pak u Jaromíra Zahela
a kresbu u Jaroslava Domitera. Věnuje se
převážně olejomalbě a v poslední době ta-
ké digitální fotokoláži. Zobrazuje své poci-
ty a nálady, snové představy nebo vnímá-
ní hudby. Trvalou inspirací mu je příroda
se svými motivy a atmosférou. Žije a pra-
cuje v Ostravě. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 16. října v 17.30 hodin.
30. 10.–13. 11. • Dagmar Zemánková –
obrazy. Tvorba Dagmar Zemánkové vy-
chází z tradic realismu v české krajino-
malbě. Inspiruje se krajinou Jeseníků, již-
ních Čech, ale především Českomorav-
skou vysočinou. Malířka má jemnou, citli-
vou a vnímavou duši, miluje přírodu. Její
obrazy připomínají něhou a pokorou ma-
lířský romantismus 19. století a jsou to většinou olejomalby. Vernisáž se bude ko-
nat ve čtvrtek 30.října v 17.30 hodin.

Cesta u Líšné, Petr Špaček, olej

Od poloviny měsíce října si můžete
v Domečku prohlédnout zajímavý
porcelán známé výtvarnice Radky
Linhartové.
Autorka je účastnice několika mezi-
národních sympozií v Čechách i za-
hraničí, například v Rakousku, Izrae-
li, Japonsku a Kypru. Nyní žije v Brně.
S porcelánem pracuje od roku 1997
ve vlastním studiu. Zabývá se atelié-
rovou výrobou porcelánu v limitova-
ných seriích vlastních designů. Vlast-
ní výrobu tohoto krásného, užitkové-

ho a originálního porcelánu autorka realizuje v českých porcelánkách. Pro glazur-
ní dekoraci použivá platinu.

Jaroslav Vilím v atelieru

Porcelán Radky Linhartové

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1., 6.–8. 10. v 17 hod., 2.–5. 10. ve 20
hod. • TEMN¯ RYTÍ¤ (USA, akãní/fantasy, ti-
tulky). ReÏie: Christopher Nolan. Hrají: Christian
Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Olejan,
Aaron Eckhart.
�2.–5. 10. v 17.30 hod. • ZOHAN: KRYCÍ
JMÉNO KADE¤NÍK (USA, akãní komedie, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Dennis Dugan. Hrají: Adam
Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui,
Nick Swardson.
�6. a 7. 10. ve 20 hod. • SIROTâINEC (Me-
xiko/·panûlsko, drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Juan Antonio Bayona. Hrají: Belén Rueda, Fer-
nando Cayo, Roger Príncep, Géraldine Chapline.
�9.–12. 10. v 17.30 hod. • CESTA DO
ST¤EDU ZEMù (USA, dobrodruÏn˘, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Eric Brevig. Hrají: Brendan Fraser,
Josh Hutcherson, Anita Briem.
�9.–12. 10. ve 20 hod. • RUD¯ BARON (Nû-
mecko/Velká Británie, váleãn˘/dobrodruÏn˘, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: Nikolai Müllerschön. Hra-
jí: Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes, Til
Schweiger, Lena Headey, Jan Vlasák.
�13.–15. 10. v 17.30 hod., 13. a 14. 10.
ve 20 hod. • TROPICKÁ BOU¤E (USA, ko-
medie, titulky, premiéra). ReÏie: Ben Stiller. Hra-
jí: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black,
Nick Nolte, Steve Coogan.
�16. 10. ve  20 hod. • TOBRUK (Autentické

váleãné drama). ReÏie: Václav Marhoul. Hrají: Jan
Meduna, Petr Vanûk, Robert Nebfiensk˘, Matûj
Hádek. Doprovodn˘ program: 14 hod. • nám.
Pfierovského povstání – veteráni – pfiehlídka Klu-
bu váleãné historie, dobov˘ stanov˘ tábor, vo-
jenská vozidla dobová i souãasná, ukázky bojo-
v˘ch technik, autogramiáda – reÏisér Václav Mar-
houl, herci Petr Vanûk, Robert Nebfiensk˘, Matûj
Hádek, tématická v˘stava– foyer kina Hvûzda,
19.30 hod. • kino Hvûzda – beseda s tvÛrci fil-
mu – reÏisérem a herci a pfiím˘m úãastníkem bo-
jÛ u Tobruku plk.v.v. Josefem Kfiístkem.
�17.–19. 10. v 17.30 hod., 17.–21. 10. ve
20 hod. • MAMMA MIA! (USA, muzikál, titul-
ky). ReÏie: Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Pi-
erce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard.
�20.–22. 10. v 17.30 hod. • HELLBOY:
ZLATÁ ARMÁDA (USA, akãní, titulky, premié-
ra). ReÏie: Guillermo del Toro. Hrají: Ron Perl-
man, Selma Blair, Doug Jones, John Hurt.
�23.–26. 10. v 17.30 hod. • STAR WARS:
KLONOVÉ VÁLKY (USA, fantasy, animovan˘, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: Dave Filoni. Hlasy: Matt
Lanter, Ashley Eckstein, James Arnold Taylor.
�23.–26. 10. ve 20 hod., 27. a 28. 10.
v 17.30 hod. • DùTI NOCI (âR, drama, premi-

éra). ReÏie: Michaela Pavlátová. Hrají: Martha Is-
sová, Jifií Mádl, Jan Dolansk˘, Krist˘na Nováková.
�27. a 28. 10. ve 20 hod., 29. 10. v 17.30
hod. • BATHORY (SR,âR,UK,HU, historick˘ th-
riller). ReÏie: Juraj Jakubisko. Hrají: Anna Friel,
Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden,
Franco Nero, Jifií Mádl.
�30. 10.–5. 11. v 17.30 hod., 30. 10.–
–4. 11. ve 20 hod. • NESTYDA (âR, kome-

die, premiéra). ReÏie: Jan Hfiebejk. Hrají: Jifií Ma-
cháãek, Emília Va‰áryová, Simona Babãáková,
Pavel Li‰ka, Pavel Landovsk˘.

�1. 10. ve 20 hod. • PROJEKT 100/2008 •
KABINET DOKTORA CALIGARIHO (Nûmecko,
fantasy/horor, ãernobíl˘, nûm˘, titulky, premié-
ra). ReÏie: Robert Wiene. Hrají: Verner Krauss,
Conrad Veidt, Friedrich Dehet, Lil Dagover.

�15. 10. ve 20 hod. • KARAMAZOVI (âR,

drama). ReÏie: Petr Zelenka. Hrají: Ivan Trojan,
Radek Holub, Igor Chmela, Martin My‰iãka, Da-
vid Novotn˘.
�22. 10. ve 20 hod. • 12 (Rusko, krimi/dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Nikita Michalkov.
Hrají: Sergei Makovetsky, Sergei Garmash, Alek-
sei Petrenko, Nikita Michalkov.

�29. 10. v 17.30 hod. • BATHORY
(SR/âR/UK/HU, historick˘ thriller). ReÏie: Juraj
Jakubisko. Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans
Matheson, Karel Roden, Franco Nero, Jifií Mádl.

�5. 10. v 15.30 hod. • HORTON (USA, ani-
movan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Jimmy
Hayward, Steve Martino. âesk˘ dabing: Martin
Dejdar, Petr Rychl˘, Zdenûk Svûrák, Jana Bou‰-
ková, Tomá‰ Jufiiãka.
�12. 10. v 15.30 hod. • KRONIKA RODU
SPIDERWICKÒ (USA, fantasy/rodinn˘, ãesk˘
dabing). ReÏie: Mark Waters. Hrají: Freddie
Highmore, Nick Nolte, David Strathairn.
�19. 10. v 15.30 hod. • VALL - I (USA, ani-
movan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Andrew
Stanton. âesk˘ dabing: Jan Maxián, Tereza Be-
varová, Milan ·teindler, Ale‰ Háma.
�26. 10. v 16 hod. • âARODùJNÉ POHÁD-
KY I (âR, dûtské pásmo). Pásmo animovan˘ch
pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ KLUB NÁROâNÉHO ■

■ DIVÁKA ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


