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Uvnitř Anketa 
k Přerovským

listům str. 7

Nálada byla skvělá. Křtu nového CD přihlížel vyprodaný sál.
Zakládající členové AJB.

Academic Jazz Band slaví 50 let založení orchestru
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Nemůžeme se divit, že po úspěšném
šampionátu v roce 2006 v Opavě, kde

české výpravy juniorů a žen získaly pět
ze šesti zlatých medailí, se letos o pořa-

datelství znovu přihlásil Český nohej-
balový svaz.

pokračování na straně 5 �

Ve dnech 7. až 9. listopadu se
stane přerovská tenisová hala
dějištěm mistrovství světa
juniorů a žen v nohejbale. 

Semifinále MS 2006 trojic žen: 
Česká republika – Rumunsko 2:0, 

na síti Vrtišková (ČR), Todea (Rum.).

Záhy po svém vzniku začal natáčet
v rozhlase a v televizi. V roce 1962 byl ja-
ko vítěz celostátní amatérské soutěže na
prvním zájezdu v Belgii. Snímek pro
Supraphon je z roku 1973, první snímek
na gramodesce v NSR pochází z roku
1985. V roce 1993 byla orchestru vede-
ním města udělena Pamětní medaile Ja-
na Amose Komenského. 

Při příležitosti tohoto mimořádného
výročí jsme položili jednomu ze zaklá-
dajících členů Ing. Otakaru Smejkalovi
několik otázek. 

Academic Jazz Band vznikl
před padesáti lety jako stu-
dentská kapela přerovského
gymnázia, která se začala pre-
zentovat pod názvem Dixieland
XI. A. Během své existence pů-
sobil stále jako amatérské hu-
dební seskupení.

Přerov bude hostit nohejbalisty
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Mgr. Elena 
Grambličková
náměstkyně 
primátora

Zastupitelé v prosinci 2007 schválili zá-
měr prodeje 1013 bytů do vlastnictví stá-
vajících nájemníků a následně i zásady
realizace prodeje bytů. Z výběrového ří-
zení vzešlá společnost, která bude vlast-
ní prodej pro město realizovat, v průbě-
hu listopadu osloví nájemníky vybra-
ných bytů s nabídkou převodu bytu do
jejich vlastnictví.

Prodej bytů bude realizován v domech,
kde o odkup požádá nejméně 80 % stá-
vajících nájemníků, kteří nemají dluh vů-
či městu a jeho organizacím. Šanci na
získání bytu do vlastnictví budou mít i ti
nájemníci, kteří budou tvořit nejméně
70 % všech nájemníků v domě, ale tento
prodej již podléhá souhlasu zastupitelů. 

Nejnižší cena, za niž lze získat bytovou
jednotku do svého vlastnictví je 38 pro-
cent ceny znaleckého posudku, a to
v případě, že nájemník podepíše smlou-
vu o převodu ve lhůtě dvou měsíců od
získání nabídky. Přijme-li nájemník na-
bídku ve lhůtě šesti měsíců, stanovuje se

cena bytové jednotky na 45 % ceny zna-
leckého posudku. Pokud podepíše
smlouvu o převodu bytů ve lhůtě dané
vnitřním předpisem 100 % nájemníků
v daném domě, bude kupujícím poskyt-
nuta sleva 10 % z kupní ceny. Dále měs-
to poskytne společenstvím vlastníků
v jednotlivých domech dotaci do fondu
oprav ve výši 10 % kupní ceny. Na dru-
hou stranu bude k ceně bytu připočítán
alikvotní podíl všech nákladů nad 50 ti-
síc korun vynaložených městem na mo-
dernizaci domu od roku 2003. Tyto ná-
klady nebudou započítány při přidělení
dotace do fondu oprav.

Součástí kupní smlouvy bude i prodej
podílu pozemku, který tvoří s domem
funkční celek, a to ve výši 100 % ceny
stanovené znaleckým posudkem. Pře-
vodem bytu do svého vlastnictví získá
současný nájemník bytu možnost se
svým majetkem jakkoliv disponovat ve
smyslu prodeje, dědictví či pronájmu. 

Prodej se nebude vztahovat na byty,
které z různých důvodů prodat nelze,
například ty, které byly vybudovány se
státní dotací nebo byty, které lze označit
jako potřebné pro město zejména z dů-
vodů sociálních. Šaf

Seznam prodávaných městských bytů
– webové stránky města: www.mu-pre-
rov.cz/magistrát/obecně závazné vyhláš-
ky a nařízení/vnitřní předpis č. 25/2007.

Máte zájem o odkoupení
městského bytu?

Připomínat koncem října Vánoce je
trochu předčasné. Ale tento téměř dvou-
měsíční náskok má svoje opodstatnění.
Vánoční svátky jsou dobou, kdy každý
z nás podlehne na čas určité nostalgii
a je vstřícnější vůči problémům, které
osud nenaděluje zrovna spravedlivě. 

V této atmosféře pořádá naše město
každoročně veřejnou sbírku, většinou
pro účely sociální. V roce 2003 v souvis-
losti s oslavami 100. výročí založení par-
ku Michalova jsme sbírku zaměřili té-
maticky a výtěžek byl použit na Strom
pro Michalov. Vybraná částka byla pře-
kvapující a stromy se zakoupily dva. Do-
minantní byl dub bahenní, jinak zvaný
Michalovník desetníkový, protože pře-
vážnou část vybraných mincí tvořily již
neplatné desetihaléře a dvacetihaléře. 

Na tuto zkušenost chceme navázat.
V našich kapsách a peněženkách se stá-
le objevují od srpna neplatné padesáti-
haléřové mince, které mohou poslou-
žit provozu nově vzniklé záchytné sta-
nice pro zraněné živočichy, pro jejíž

činnost letošní vánoční sbírku schválilo
zastupitelstvo města. 

Kasička bude tradičně umístěna pod
vánočním stromem a váš finanční přís-
pěvek bude použit cíleně pro úhradu ná-
kladů na veterinární péči a k nákupu kr-
miv, léčiv a veterinárních pomůcek pro
zraněné živočichy v záchytné stanici
v areálu ORNIS v Bezručově ulici. Samo-
zřejmě finančním příspěvkům s vyšší
nominální hodnotou se meze nekladou. 

Ve sbírání a soutěžení jsou většinou
nejaktivnější děti z mateřských a základ-
ních škol. Věříme, že školy i školičky se
do sbírání padesátníků hravou formou
opět zapojí, tak jako v případě stromů do
Michalova před pěti lety. Sbírání pade-
sátníků není omezeno jenom na přerov-
ské školy, potěší nás, jestli účel peněžní
sbírky osloví i školy z okolí Přerova.

Pamatujte: Padesátník nepatří do
smetí, pro poraněného ptáčka nebo za-
toulaného ježečka může mít hodnotu
života. Mgr. Elena Grambličková, 

náměstkyně primátora

Sbírejte padesátníky pro
poraněná zvířata

Každý rok pořádá město veřejnou sbírku pod vánočním stromem

Vzhledem k množícím se dotazům i určité nejistotě nájemníků
městských bytů, zda dostanou možnost odkoupit od města byt,
v němž žijí, jsme požádali náměstkyni primátora Mgr. Elenu
Grambličkovou o aktuální informace. 

Už jste navštívili nové
webové stránky města?

www.mu-prerov.cz

Orientaci vám usnadní pět základních tematických sekcí: 
Samospráva • Magistrát • O Přerově • Pro turisty • Pro podnikatele

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
Elektronická obsluha občana. 

Předejděte i několikahodinovým fron-
tám, které se s největší pravděpodob-
ností v listopadu budou tvořit.

Jaroslav Sláma, vedoucí správního odboru

Máte jen měsíc na výměnu
občanských průkazů

Letos probíhá poslední etapa výměny občanských průkazů

Komise bezpečnosti, prevence
kriminality a BESIP Rady města
Přerova ve spolupráci s krajským
manažerem BESIPu pro Olo-
moucký kraj vyzývá všechny ři-
diče – amatéry, aby využili příležitosti
ke zdokonalení svých znalostí ze záko-
na č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění po-
zdějších předpisů.

Bezplatná beseda pro řidiče se
uskuteční na Horním náměstí
v Přerově v Klubu Teplo v úte-
rý 4. listopadu v 15 hodin. Be-
sedy se zúčastní zástupce Ma-

gistrátu města Přerova, odboru dopra-
vy, Policie ČR Dopravního inspektorá-
tu Přerov a Městské policie.

Jarmila Kubisová, člen komise 
bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP

Výzva řidičům – amatérům



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání radních

24. září
� schválili zadání veřejné zakázky na re-
alizaci veškerých prací nutných k úplné-
mu dokončení a předání projektové do-
kumentace rekonstrukce Tyršova mostu
přes řeku Bečvu v Přerově vyzvaného zá-
jemce, Šrámková architekti s.r.o., Praha
� Vzali na vědomí zprávu ze dne 18.
června 2008 z inspekční činnosti (státní
kontroly), kterou dne 12. června 2008 vy-
konala Česká školní inspekce v Základní
škole Přerov, Boženy Němcové 16 a od-
volali Jiřího Vávru z funkce ředitele Zá-
kladní školy Přerov, Boženy Němcové 16. 
� Doporučili jednateli Technických
služeb města Přerova, s.r.o. Václavu Za-
tloukalovi rozvázat pracovní poměr ve
zkušební lhůtě řediteli Technických slu-
žeb města Přerova, s.r.o. Mgr. Dušanu
Hluzínovi.

Krátce z jednání
zastupitelů 13. října

� Zřídili pětičlenný osadní výbor míst-
ní části Popovice a jeho předsedou zvo-
lili Vladimíra Pavlištíka a jako členy Vla-
dimíra Rösse, Josefa Suchánka, Romana
Horkého a Ing. Dagmar Beranovou, a to
s účinností od 1. 1. 2009. 
� Zřídili pětičlenný osadní výbor
v místní části Čekyně.
� Schválili uzavření darovací smlouvy
na částku 4 000 000 Kč mezi městem
Přerovem jako dárcem a Olomouckým
krajem jako obdarovaným, na částečnou
úhradu kupní ceny na odkoupení budo-
vy ZUŠ B. Kozánka i s jejich součástmi
a příslušenstvím, které jsou vlastnictvím
Kongregace Sester Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie III. Řádu sv. Františka
z Assisi do vlastnictví obdarovaného za
účelem zachování ZUŠ Bedřicha Kozán-
ka v dané nemovitosti, jejímž provozo-
vatelem je Olomoucký kraj. 
� Schválili záměr na poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 400.000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených
s provozem kina Hvězda v roce 2008 pro
Alenu Šiškovou. 
� Rozhodli zařadit dokončení místní
obslužné komunikace ul. Durychova
mezi akce města na rok 2009 po bezú-
platném převodu pozemků a nedokon-
čené stavby do majetku města.
� Rozhodli zařadit vybudování místní
obslužné komunikace v prodloužení ul.
Větrná, Újezdec u Přerova, mezi akce
města na rok 2009.
� Schválili uzavření plánovací smlouvy
bez finanční účasti města Přerova mezi
městem Přerovem a Robertem Bučkem,
Olomouc-Slavonín na vybudování veřej-
ných inženýrských sítí a obslužné komu-
nikace pro novostavby 15 rodinných do-
mů v Kozlovicích u Přerova.
� Schválili zařazení místní komunika-
ce propojující ulici Kopaniny a sil. I/47
(směr Lipník nad Bečvou) vedené přes
areál přerovského výstaviště. 
� Uložili radním zabývat se podnětem
zastupitelstva k vypracování regulační-
ho plánu.

� Schválili sloučení příspěvkové orga-
nizace Zařízení školního stravování
Přerov, Za mlýnem 1, s příspěvkovou
organizací Zařízení školního stravová-
ní Přerov, Kratochvílova 30, která se sta-
ne přejímající organizací. 
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč Václavu Klakurkovi, Přerov,
na dopravu na Mistrovství světa v terén-
ním triatlonu (Xterra), které se bude ko-
nat v průběhu měsíce října 2008 na ost-
rově Maui na Hawai.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši
20 000 Kč Marku Zatloukalovi, Přerov,

na dopravu na Mistrovství světa v kultu-
ristice, které se bude konat ve dnech
2.–9. listopadu 2008 v Bahrajnu.
� Schválili financování nákladů speci-
álního pedagoga a pedagoga volného
času Základní školy Přerov, Boženy
Němcové 16 pro školní rok 2008/2009
z finančních prostředků města Přerova.
� Schválili záměr zakoupit dva byty
zvláštního určení – bezbariérové byty
včetně kuchyňských linek (standardní
nebo bezbariérové dle zdravotního sta-
vu budoucích uživatelů) a dvě garáže
k těmto bytům na rohu ulic Čechova
a Jaselská v Přerově od firmy Estate s.r.o.,
Praha 5, za cenu do výše 3 700 000 Kč.
� Schválili záměr vybudovat víceúče-
lový areál Mamutov v Předmostí.
� Zřídili dočasný peněžní fond Vánoč-
ní sbírka 2008.
� Schválili pojmenovat ulici v Přerově,
část Přerov I-Město, v katastrálním úze-
mí Přerov, názvem gen. Fajtla.
� Neschválili ukončení členství ve Sdru-
žení obcí střední Moravy k 31. 12. 2008.
� Uložili radním připravit návrh obec-
ně závazné vyhlášky k omezení podni-
katelského prostředí určeného pro pro-
voz hazardních her v Přerově, které za-
staví jejich nekontrolovaný rozvoj a vy-
tvoří prostor k postupnému odstranění

některých negativních jevů spojených
s provozem těchto zařízení jako celku
a to bez podstatného dopadu na příjmy
města. K tomu využít model tzv. pozitiv-
ně vymezující OZV osvědčený ve velkých
městech jako je Praha, Havířov, Ústí nad
Labem.

Krátce z jednání radních
15. října

� Schválili podání žádosti o dotaci na
projekt Zeleň v nové části hřbitova
v Přerově v rámci Operačního programu
životní prostředí.

� Vyhlásili konkursní řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele Základ-
ní škola Přerov, Boženy Němcové 16.
Termín podání přihlášek je do 19. listo-
padu 2008.
� Vyslovili podporu záměru TJ SPAR-
TAK PŘEROV, se sídlem Přerov, Bezru-
čova 4, rozšířit v roce 2009 fotbalové
hřiště s umělou trávou bez finanční spo-
luúčasti města Přerova na realizaci to-
hoto záměru. 
� Podali návrh zastupitelům města
schválit koncepci Městské policie Pře-
rov na léta 2008–2010, vyjma navýšení
počtu strážníků.

Vybrala Eva Šafránková

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

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
na svém posledním zasedání se zastu-
pitelé opět věnovali problematice vý-
herních automatů. Prozatím bez vý-
sledku. Bohužel, navrhované „jedno-
duché“ řešení – tedy vyhláška omezují-
cí počet výherních hracích automatů,
by nedokázala v žádném případě snížit
počet heren. A můžete mi věřit, protože
výherními automaty se zabývám již od
roku 2006. Tehdy poprvé jsme předlo-
žili orgánům města návrh na jejich
omezení, který také neprošel. 
Podobné problémy, jako v Přerově, řeší
i v ostatních městech a dnes již i v po-
měrně malých obcích. Proto také mi-
nisterstvo financí připravuje nový zá-
kon, který by snad mohl posílit mož-
nosti samospráv v této oblasti. Na zá-
kon prozatím čekáme, vraťme se tedy
k našemu problému.
Pravda, ve srovnání s některými jinými
městy je v Přerově více výherních auto-
matů. Společným cílem by ale mělo být
kromě snížení počtu výherních auto-
matů také omezení negativních jevů,
které s hráčstvím bezprostředně souvi-
sí. A v tom je právě kámen úrazu.
Přijmeme-li vyhlášku, kterou upraví-
me počet výherních hracích automatů,
hrozí okamžitě reálné nebezpečí, že na
jejich místo provozovatelé heren umís-
tí výherní videoterminály. Na první
pohled vypadají obě hazardní hry ob-
dobně. Ovšem do modernějších video-
terminálů již hráči nevhazují mince,
ale sází se ve větších částkách, papíro-
vými bankovkami. Dokonce mnohé
sázky lze realizovat také na dálku.
S většími sny o výhře tak hráči mohou
svými sázkami přijít ve velmi krátké
době opravdu o všechno. 
Povolení těchto videoterminálů se ob-
cím a městům nedaří ovlivnit, minis-
terstvo financí je povoluje na 10 až 15
let. A do městské pokladny z nich ne-
plynou žádné příjmy, jen problémy
s hráči lze očekávat podstatně větší.
Provozovatelům výherních automatů,
které chceme omezit, jsou povolovány
vždy na jeden rok a z každého hracího
automatu má město příjem okolo 50
tisíc, což dělá ročně částku okolo 21
milionů korun.
Tímto sdělením pochopitelně neob-
hajuji množství heren a automatů.
Jen bych byl rád, abychom využili
zkušeností i z jiných měst a pokusili
se najít model, který skutečně sníží
možnosti hazardních her na území
našeho města. 

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 8. prosince 
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

Zastupitelé mimo jiné odsouhlasili částku 4 mil. Kč jako příspěvek Olomouckému kraji na
odkoupení budovy ZUŠ Kozánka a tím ji zachránili pro její stávající účel i do budoucna.
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Cvičenky se zúčastnily týdenního semináře letos pořádaného v Beskydech.
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INZERCE

INZERCE

Cvičení je založeno na uvolnění ce-
lého organismu. Nenásilnou formou
pomáhá řešit zdravotní problémy jak
psychické, tak i fyzické, např. bolesti
páteře, hlavy, pohyblivost kloubů, vy-
soký krevní tlak, srdeční potíže a další.

V Přerově našlo čínské cvičení své příz-
nivce a vznikla početná skupina čítající
kolem 50 členů. Pod odborným vedením
mistryně Zhai Jun vede skupinu instruk-
torka Marcela Zárubová, a to vždy v úte-
rý a čtvrtek od 18 do 19.30 hodin v tělo-
cvičně budovy Gymnázia Jana Blahosla-
va (vchod z Denisovy ulice). V pondělí
a ve středu od 18 do 19 hod. v malé tě-

locvičně SPgŠ (vchod dvorem z ulice De-
nisova nebo Na Loučkách) procvičuje
instruktorka Lenka Bryšková.

Instruktorka Mgr. Zuzana Fárková ve-
de cvičení s dětmi na ZŠ Želatovská
a také v Domově dětí v Sušilově ulici. 

Novinkou jsou připravované seminá-
ře Škola čínského cvičení v listopadu
2008 až dubnu 2009.

Informace najdete ve vitríně na Žero-
tínově náměstí, v průchodu mezi pro-
dejnami sport Addidas a Pánské oděvy,
nebo na stránkách www.zdravadusic-
ka.cz, případně vaše dotazy zodpoví
Marcela Zárubová, tel. 604 515 349.

Čínské cvičení pro zdraví
Pozvánka
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� Je pravdou, že po definitivním vy-
pnutí pozemského analogového vysílá-
ní na území města Přerova a jeho oko-
lí budou zákazníci kabelové televize
bez signálu?

Ne. Přiznám se, že jsem se několikrát
setkal s obdobnou myšlenkou. Nezaklá-
dá se ovšem na pravdě. Naše společnost
již dnes získává signál téměř všech tele-

vizních stanic z „digitálních“ zdrojů,
takže není na pozemském analogovém
vysílání nijak závislá. Našim klientům
budeme dodávat analogový signál v ta-
kovém rozsahu, na který jsou zvyklí
dnes i v době, kdy přijde tak zvaná ana-
logová tma. 

� Můžete odhadnout, jak dlouho ještě
budete poskytovat analogový signál?

Těžko dnes předvídat zájem zákazní-
ků o tento druh služby v budoucnosti.
Víme, že mnozí mají již v současné době
doma moderní televizní přijímač a če-
kají na digitální signál. Na druhou stra-
nu, dokud budou mít klienti zájem
o analogový signál, nebudeme jej vypí-
nat, a to minimálně do roku 2013. Vždy
se budeme řídit poptávkou.

� Víme, že již nějaký čas digitální vysí-
lání testujete. Můžete nám prozradit,
kdy tuto službu nabídnete zákazní-
kům? 

Digitální vysílání jsme oficiálně spusti-
li v průběhu září. Musím podotknout, že
zatím v omezené formě. Dostupné jsou
nejsledovanější české televizní stanice,
jako Nova, Prima, všechny programy
České televize a tři programy HBO. V té-
to fázi postupně oslovujeme stávající kli-
enty prémiového programu HBO a pře-
vádíme je na „digital“. V průběhu příští-
ho roku bychom rádi poskytovali ucele-

nou digitální nabídku. Stávající rozděle-
ní, to znamená základní nabídka a rozší-
řená nabídka, zůstane zachováno.
V obou případech budou digitální verze
nabídek oproti analogu doplněny o dal-
ší zajímavé televizní stanice. Vedle rozší-
řené nabídky budeme navíc nabízet ba-
líček, který bude obsahovat nejžádaněj-
ší sportovní a dokumentární programy. 

� Jak by měli postupovat zákazníci
v případě zájmu o digitální vysílání?

Jak jsme již dříve informovali, digitál-
ní vysílání prostřednictvím kabelové te-
levize je ve formátu DVB-C (C = cable).
Chci upozornit, že tento formát není
kompatibilní se systémem DVB-S (sate-
lit) ani s DVB-T (terestrické-pozemní di-
gitální vysílání)! Všechny tyto systémy se
od sebe liší způsobem modulace digitál-
ního signálu. Pro příjem digitálního vy-
sílání prostřednictvím kabelové televize
je třeba si pořídit přijímač pro již zmi-
ňovaný formát DVB-C. Naše společnost
tyto přijímače poskytuje. Zákazník si jej
může zakoupit nebo pronajmout.
S ohledem na stávající digitální progra-
movou nabídku očekáváme zvýšený zá-
jem až poté, co bude nabídka doplněna
o nové programy. Jakmile se tak stane,
budeme naše zákazníky informovat. 

� Závěrem otázka, která nutně čtená-
ře napadne – má příjem digitálního vy-
sílání i nějaké nevýhody?

Ano, jako jednu z nejpodstatnějších vi-
díme v tom, že ke každému televiznímu
přijímači v domácnosti je třeba pořídit
samostatný digitální přijímač, tak zvaný
set-top box. 

Další případné dotazy můžete zasílat
prostřednictvím e-mailu na adresu:
prodej@ktvprerov.cz 

Kabelová televize přechází
na digitální vysílání

Termín zavedení digitálního vysílání se blíží.

Zeptali jsme se ředitele Kabelové televize Přerov, a.s. Ing. Vladimí-
ra Pospíšilíka, jak se přechod na digitální vysílání dotkne zákazníků
kabelové televize v Přerově a jeho okolí.

Ing. Otakar 
Smejkal
jeden ze 
zakládajících členů 
Academic Jazz
Bandu

� Bezpochyby si „považujete“ mož-
nosti vystoupit v první den přerovské-
ho jazzového festivalu. Kolik času jste
věnovali vlastní přípravě?

Jsme rádi, že náš jubilejní koncert mů-
žeme uskutečnit v rámci jazzového fes-
tivalu. Příprava na jubileum zahrnovala
i zpracování a vydání almanachu s vlo-
ženým DVD, vydání retrospektivního
CD Prima Volta, reedici prvních CD i pří-
pravu materiálu na malou výstavu foto-
grafií z dějin souboru. Naším záměrem
je předvést na jubilejním koncertu ně-
kolik nejúspěšnějších skladeb z našeho
repertoáru. Připomínkou našich dějin
bude i aktivní účast bývalých členů na
tomto koncertě.

� Jaké byly vaše ambice v začátcích va-
šeho hraní a jak se, pochopitelně díky
přicházejícím příležitostem a úspě-
chům, vyvíjely?

Dokud se konaly soutěže amatérských
souborů, bylo jasným cílem uspět v nich
co nejlépe. To přineslo vzápětí i možnost
nahrávat v čs. rozhlase, ukázat se v tele-
vizi a tam se postupně „zabydlovat“. Ús-
pěšnost v těchto soutěžích přinesla též
možnost většího počtu vystoupení včet-
ně zájezdů do zahraničí. Jistěže zde byly
i ambice osobní či snahy o proniknutí do
popmusic. Snahy o profesionalizaci však
byly jen výjimečné a bez celkové odezvy.

� Přece jenom jste původně seskupení
amatérů. Jak jste řešili snahy vyrovnat
se profesionálům, jednoduše řečeno být
lepší a jak se měnilo v průběhu času za-
měření kapely, pojetí jazzu…

Dnes bych řekl, že jsme se snažili najít
„volné místo na trhu“. Tehdy jsme chtě-
li být v Československu originální svým
výrazem. Postupně proto byly swingují-
cí dixieland a taneční hudba zavrženy,
stejně tak i klasický tradiční jazz nebo
swing. Změny v zaměření kapely byly
průvodním znakem jak snah o něco no-
vého, tak o proniknutí k místu na slun-
ci. To místo bylo nalezeno právě v dneš-
ním pojetí a myslím, že už není důvod je
měnit. Je to již naše image. Například
swing v bigbandovém obsazení na loň-
ském vánočním koncertu byl jen frajer-
ský doplněk. Zmíněné změny byly též
hlavním důvodem pro konkrétní změny
v obsazení. Nebyly relativně časté, ale
nebyl to taky důvod jediný. Zdravotní
problémy, rodinné starosti, zaměstnání
i koncepční neshody byly důvody další. 

� Jakou úlohu například sehrály v ka-
pele ženy?

Jen časově omezenou. Zpěvačka Milu-

še Dreiseitlová byla zakládajícím členem
před padesáti lety. V 70. letech s or-
chestrem zpívala Marcela Urbášková
a jako host v 90. letech Helena Soklová.
Panuje totiž stále názor, že ženy jsou
zhoubou kapely. Určitě by nebezpečně
změnily mikroklima uvnitř bandu.

� Čeho si, když se ohlédnete za těmi
hudebními léty, nejvíce ceníte?

Kromě medailí a diplomů z amatér-
ských soutěží to byla v minulosti právě
možnost hrát i západně od našich hra-
nic. To jsem já osobně považoval za pri-
oritu číslo jedna, účast na festivalech ve
Španělsku, Francii, Německu, či jiná
skromnější vystoupení v těch místech.
To byl cíl, motivace, motor i průkaz ús-
pěšnosti. Dnes o soutěžích v našem obo-
ru nevíme a jestliže vezmu jako měřítko
úspěšnosti peníze, vychází mi vlastně
neopodstatněná existence odůvodněná
jen společnou zálibou.

� Můžete jmenovat některé známé hu-
debníky, kteří v kapele, byť jen krátkou
dobu, působili?

Je pravdou, že Pavel Novák si odbyl
svůj televizní křest ještě za časů Dixie-
landu XI s písničkou Virginia. Jarda Wyk-
rent si vzpomněl, že se účastnil činnos-
ti frakční skupiny orchestru vystupující
s krycím názvem Kňuk. To mohu potvr-
dit. A nejčastějším „záskokem“ byl dr.
Čech, který alternoval kdysi u piana za
dr. Stužku, později za dr. Sekeru.

� Není možné opomenout oblast ce-
stování, které ke každé veřejně koncer-
tující kapele neodmyslitelně patří. Na
která vystoupení rádi vzpomínáte
a můžete zmínit nějakou zajímavou
příhodu, kterou jste dlouho dávali
„k dobru“?

Na tuto otázku není jednoznačná od-
pověď. Dobře se totiž pamatují spíše tra-
pasy a zoufalé situace, jako nástroj za-
pomenutý doma, kalhoty odložené v ho-
telu, aktivace požárního hlásiče v jiném
hotelu, bloudění cestou, havárie brýlí či
zubu při produkci, nevysvětlitelná ab-
sence umělce na jevišti... K zajímavému
jevu došlo na jednom místě v Německu.
Motýlek zapomenutý v šatně byl za rok
nalezen na stejném místě. Řečnická
otázka po příčině – nekrade se tu, či se
tu neuklízí? – zůstává nezodpovězena.

� Jakou podobu má vaše muzicírování
v současnosti?

Na neznámých místech jsme si zahrá-
li letos v Německu a v Polsku, jinak se nic
zvláštního neudálo. Vlastně ano – popr-
vé jsme si zahráli společně s loutkami,
a to v senátu (viz snímek v obsahu na
straně 1), a i když si říkáme, že nás už ni-
kde nic nemůže překvapit, že všechno
už tu bylo, zase se něco najde. Letos ve
Forchheimu jako obvykle nikdo z jazz-
manů neposlouchal povídání speakera
a když ten ohlásil „Zugabe“, všichni za-
čali odcházet z jeviště – a jeden se už ani
nevrátil. Eva Šafránková

Ředitel kabelové televize Ing. Vladimír Pospíšilík upozorňuje na nutnost pořízení
set-top boxu ke každému televizoru v domácnosti.
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� dokončení ze strany 1

Academic Jazz Band slaví...
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Mgr. Marcela Kleckerová
správkyně hradu Helfštýna

� Jak jste spokojena s letošní sezonou?
Na hradě Helfštýně jsme prožili rok nabitý mnoha

událostmi. Na jedné straně probíhaly akce, které vnímá
návštěvnická veřejnost, jako jsou kulturní programy, vý-
stavy, expozice, fundované prohlídky s průvodci a na
straně druhé to je činnost pracovníků správy hradu, kte-
rá není na veřejnosti vidět. Tím je míněna příprava a za-
jišťování stavebních a rekonstrukčních prací a provoz-
ní údržba technických zařízení. Nemůžu opomenout
publikační činnost, zajištění praxe studentům z oboru,
poradní konzultace studentských diplomových prací,
evidence sbírkového fondu uměleckého kovářství, in-
stalace výstav ze sbírek v tuzemsku i v zahraničí. 

Z hlediska hodnocení výše zmíněných úkolů jsem
spokojena. Z akcí, které mě potěšily, bych zmínila rea-
lizaci ubytovacího zařízení pro kováře a rekordní ná-
vštěvnost na Hefaistonu, který letos zhlédlo přes 13 ti-
síc návštěvníků. Kdyby se však hodnotila sezona pod-
le počtu návštěvníků, jsme na tom hůře než v loňském
roce, kdy jsme zaznamenali rekordních 107 tisíc osob.
Špatný start byl již na jaře, kdy nepříznivé počasí jen za
březen a duben nás připravilo o 7 tisíc osob oproti stej-
nému období v loňském roce. Chladné září a mlhavý
říjen nám celkovou bilanci také nezlepšily. Závislost na
počasí je riziko, se kterým však musí počítat všichni, co
podnikají pod širým nebem. 

� V poslední době se hodně mluví o záměru vykáce-
ní porostu podél hradby. Můžete to konkretizovat ?

To, že se hrad Helfštýn pomalu ztrácí v korunách pře-
rostlých stromů, pozorují lidé z okolních obcí již od 90.
let minulého století. Do tohoto období spadá také prv-
ní popud Okresního úřadu (tehdy zřizovatel Muzea Ko-

menského v Přerově) posoudit možnost částečného od-
lesnění vně hradeb. V roce 1997 byl na objednávku sprá-
vy hradu zpracován posudek Ing. P. Štiplem. V návrhu
je vyhodnocena celá situace v řešeném území, to zna-
mená vlastnické vztahy, lesní hospodářství, systém eko-
logické stability, vodní hospodářství, výpočet náhrad,
škoda z předčasného smýcení porostu i nová výsadba.

Z tohoto návrhu bylo zřejmé, že se nejedná o nevý-
znamný zásah do krajiny. Šířka pásu, který by se mu-
sel vykácet, byla přes 30 metrů. Stromy, i když jsou po-
važovány za nálet, ve svém současném stáří mají svou
hodnotu, což konstatoval také tehdejší odbor životní-
ho prostředí, nehledě na předpokládanou erozi půdy,
které by se mělo zabránit vhodnou výsadbou. Finanč-
ní náklady na tuto akci byly tehdy pro muzeum také
nezanedbatelné. Celá záležitost se proto odložila. Sprá-
va hradu chápala návštěvníky, že chtějí obdivovat vý-
hled z hradu do údolí Moravské brány a tak jako ná-
hradu realizovala dřevěnou vestavbu do severní věže
na třetím nádvoří. Tato nová vyhlídková věž je v pro-
vozu od roku 2002.

V letošním roce se požadavek na „zviditelnění“ hra-

du Helfštýna jako turistického centra dostal v žádosti
starostů a některých zájmových organizací Mikroregi-
onu Lipensko na stůl hejtmanovi Olomouckého kraje
RNDr. I. Kosatíkovi. Ten pověřil zpracováním návrhu
postupu, přípravy a realizace odlesnění podél hradu
Helfštýn vedoucího odboru životního prostředí a ze-
mědělství Ing. J. Veselského. Realizace odlesnění je plá-
novaná na březen až duben 2009. V letošním roce bu-
de ještě zadáno posouzení vlivu odlesnění na statiku
hradu. O svůj díl odpovědnosti se jistě přihlásí i pa-
mátkáři a archeologové. 

Podle názoru Muzea Komenského a správy hradu
Helfštýna není nutné, aby byla dlouhá, celkem fádní,
hradba obnažena od paty až ke koruně hradebního zdi-
va. Pokud by se ponechaly ostrůvky kvalitních stromů
či vybrané solitery, zabránilo by se nebezpečí eroze
svahu, který má sklon 25 až 40 stupňů, a pohled na
hrad by se na mnoha místech otevřel, ale nepůsobil by
jako nepřirozený průsek. Vždyť se jedná o plochu 1,41
hektarů. Eva Šafránková

Letošní Hefaiston navštívilo rekordních více než 13 tisíc návštěvníků.
foto Pavla Janýšková

Topoly
v Michalově budou

ošetřeny ořezem
Řada stromů v přerovském největším

městském parku už je věkem
„poznamenaná“ a potřebuje

z bezpečnostních důvodů být ošetřena.
Na to, v čem spočívá jejich úprava, nám odpovídala

Marie Skalická z odboru životního prostředí přerov-
ského magistrátu.

„V těchto dnech se začalo v parku Michalov s ořezem
topolů, které rostou podél oplocení mezi tak zvanou
cirkusovou loukou, veřejným WC s občerstvením a na-
vazujícím dětským hřištěm. Těchto jedenáct vzrostlých
stromů, z nichž jeden je navržen k vykácení, je již za
zenitem svého vývoje. Při větrném počasí dochází k lá-
mání a spadu větví, které ohrožují nejen zde pohybu-
jící se návštěvníky parku, a to hlavně děti, ale i hmot-
ný majetek. Na topolech bude proto proveden zdra-
votní a redukční řez, při kterém dojde ke snížení cel-
kové výšky stromů, čímž bude zvýšena jejich stabilita
a současně se docílí odlehčení těch větví, jejichž hmot-
nost by v budoucnu mohla být kritická a mohla by za-
příčinit zlomení a pád celých větví. Rovněž budou od-
straněny všechny suché, poškozené a nemocné větve.
Účelem tohoto zásahu je prodloužení životaschopnosti
stromů tak, aby vyhovovaly jak po stránce provozní
bezpečnosti, tak i po stránce estetické,“ vysvětlila Ma-
rie Skalická.

Podobné pěstební opatření bylo navrženo již v roce
1997 v Rozvojové studii parku Michalov v Přerově. To-
pol má dobrou výmladkovou schopnost, proto lze
předpokládat, že po řezu dojde k výraznému zmlaze-
ní, které rychle a dostatečně vykompenzuje estetickou
újmu způsobenou redukcí korun. Práce budou prová-
děny stromolezeckou technikou. Šaf

fo
to

 Ja
n 

Č
ep

■ Přerovské listy – internet
Kompletní vydání Přerovských listů najdete na adre-
se www.mu-prerov.cz. Přerovské listy jsou zde umís-
těny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít přímo nebo
je můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s re-
dakcí Přerovských listů můžete využít také e-mail
eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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Vážení čtenáři,
obracíme se na vás s tímto dotazní-

kem, abychom zjistili, jak jste spokojeni
s Přerovskými listy, a to zejména po ob-
sahové stránce. Cílem ankety je získat ti-

py především na zvýšení pestrosti toho-
to měsíčníku. V příštím roce se budeme
snažit vyhovět vašim zajímavým nápa-
dům a doplnit navrhovaná témata. 

Anketní lístky můžete odevzdávat

v Městském informačním centru nebo
u informačního okénka v budově magis-
trátu v Bratrské ulici 34. Své odpovědi ta-
ké můžete zaslat poštou na adresu Ma-
gistrát města Přerova, Odbor rozvoje,

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, označené
slovy „anketa“. Dotazník je možné získat
také na webových stránkách města a na
sběrných místech. Své odpovědi doruč-
te nejpozději do 30. listopadu 2008. red

Anketa zaměřená na náplň Přerovských listů

1. Kolik lidí u vás v domácnosti čte Přerovské listy?
a) všichni
b) 1–2 členové
c) nikdo

2. Kolik času strávíte čtením Přerovských listů?
a) pročtu důkladně celé
b) jen je prolistuji
c) čtu vybrané rubriky
d) vůbec nečtu

3. Uvítali byste rozesílání Přerovských listů
elektronicky e-mailem?

a) ANO
b) NE

4. Jaký názor máte na inzerce a reklamy v periodiku?
a) hodnotím je pozitivně
b) nevadí mi
c) vadí mi

5. Líbí se vám grafické zpracování a přehlednost
Přerovských listů?

a) ANO
b) NE

6. Jak hodnotíte celkový obsah Přerovských listů?
a) velmi pestrý
b) standardní
c) nedostatečná obsahová náplň

7. Jakou rubriku byste chtěli navíc do Přerovských
listů zařadit? (např. horoskop, seriál, apod.)

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

8. Co byste naopak z periodika vyřadili?

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

9. Je v Přerovských listech dostatek obrázků
a fotografií?

a) ANO
b) NE

10. Ohodnoťte užitečnost rubrik 
(1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

a) sportovní zpravodajství ......... d) z přerovských aktualit .........
b) sloupek primátora ......... e) kalendárium .........
c) informace z rady a zastupitelstva města ......... f) informační servis .........

11. Myslíte, že jsou po obsahové stránce Přerovské
listy zajímavé i pro mládež?

a) ANO
b) NE

12. Do jaké věkové skupiny patříte?
a) do 20 let d) 50–60 let
b) 20–40 let e) více než 60 let
c) 40–50 let

✁

✁

Do kina zavítal kromě režiséra a herců
Petra Vaňka a Roberta Nebřenského
i vzácný host plukovník ve výslužbě Jo-
sef Křístek, přímý účastník bojů u Tob-
ruku. Film doprovázela tématická výsta-
va umístěná ve foyer kina. Na náměstí
Přerovského povstání proběhla přehlíd-
ka veteránů, současné vojenské techni-
ky, ukázky bojových technik, výcvik slu-
žebních psů a dravce.

Slavnostní večer byl věnován přísluš-
níkům Čs. pěšího praporu 11. Východ-
ního, v jehož řadách bojovali u Tobru-
ku i přerovští rodáci, například generál
Bohumír Kobliha, desátník Oldřich Ho-
lec, desátník Alois Horký z Dřevohostic
a desátník Karel Soška z Rychlova
u Bystřice pod Hostýnem. Kino Hvězda
navštívila při této příležitosti řada vý-
značných osobností. Šaf

Tobruk v hluboké úctě válečným veteránůmOhlédnutí

Režisér filmu Václav Marhoul, ale i herci Petr Vaněk a Robert Nebřenský odpovídali na dotazy diváků před filmovým představením.
foto Jan Čep

Zajímavé setkání se uskutečnilo
16. října v kině Hvězda při příle-
žitosti speciální projekce auten-
tického válečného dramatu reži-
séra Václava Marhoula Tobruk.
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� 2. 11. 1913 – před 95 lety se naro-
dil v Přerově Bohuslav Němec, nad-
poručík a člen čs. zahraniční armády.
V roce 1939 odešel do Sovětského
svazu, kde prodělal parašutistický vý-
cvik. Jako velitel sedmičlenného vý-
sadku vysazeného sovětským leta-
dlem organizoval na Moravě během okupace odboj
proti Němcům. Byl prozrazen, zatčen v Ostravě a dne
7. 5. 1942 zastřelen v koncentračním táboře Maut-
hausen. Jedna z ulic v Přerově nese jeho jméno, na do-
mě, v němž bydlel, je umístěna pamětní deska.
� 6. 11. 1903 – před 105 lety se narodil v Přerově Edu-
ard Světlík, malíř a odborný učitel v Kroměříži. Ma-
loval především krajiny, ale též zátiší a figurální obra-
zy. Vystavoval na různých místech republiky. Zemřel
8. 3. 1970 v Prostějově, kde působil delší dobu.
� 8. 11. 1973 – před 35 lety zemřel
v Přerově Jindřich Poštulka, fotograf,
nadšený horolezec a alpinista, aktiv-
ní člen spolku Československých tu-
ristů a zakládající člen sportovního
klubu. Spolu s manželkou Terezií
a bratrem Vilémem byli průkopníky
lyžařského sportu v Přerově. Byl též dlouholetým
předsedou Přerovského fotoklubu, jeho fotografické
práce byly mnohokrát oceněny. Narodil se 2. 8. 1882
v Přestavlkách u Olomouce.
� 9. 11. 1888 – před 120 lety se narodil v Třeboni Edu-
ard Kvasnička, PhDr., knihovník, ředitel městské kni-
hovny v Přerově, kde zemřel 28. 10. 1961. 
� 13. 11. 1968 – před 40 lety zemřel
v Přerově Marcel Krasický, akade-
mický malíř, portrétista, krajinář,
maloval též zátiší, kytice, návrhy pla-
kátů i užité umění. Na přerovském
Horním náměstí č. 10 je umístěna
pamětní deska. Narodil se 4. 9. 1898
v Kvasicích. 
� 19. 11. 1893 – před 115 lety se narodil v Přerově Jo-
sef Široký, RNDr., profesor matematiky, zemský škol-
ní inspektor, od roku 1946 docent na přírodovědecké
fakultě UP v Olomouci, autor řady vědeckých studií
a pojednání z oboru astronomie a matematiky, orga-
nizátor matematických olympiád. Zemřel 10. 9. 1968
ve Velkých Karlovicích, kde trávil dovolenou. 
� 23. 11. 1863 – před 145 lety se narodil v Bystřici p.
H. Klement Slavický, varhaník, sbormistr, houslař,
který od roku 1921 působil v Přerově. Patřil k výbor-
ným improvizátorům ve hře na varhany. Složil Ha-
nácké tance, klavírní skladby, varhanní preludia
i smuteční pochody. Podle vzoru italských mistrů zho-
tovoval hudební nástroje, zejména housle a violy.
Zemřel 21. 12. 1941 v Přerově.
� 27. 11. 1923 – před 85 lety se narodil v Přerově Voj-
těch Letfus, RNDr., CSc., jeden z našich předních slu-
nečních fyziků, od roku 1976 předseda Čsl. astrono-
mické společnosti. Od roku 1949 nepřetržitě pracoval
v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově a zabýval
se výzkumem fyzikálních jevů na Slunci. Publikoval
řadu odborných studií a článků v cizojazyčném čsl.
časopise Bulletin of the Astronomical Institutes
of Czechoslovakia a v řadě zahraničních časopisů. 
� 29. 11. 1873 – před 135 lety se narodil v Přerově-Vi-
narech Julius Petřivalský, MUDr., univerzitní profe-
sor, významný chirurg na brněnské klinice, autor vy-
sokoškolských učebnic chirurgie a mnoha vědeckých
pojednání. V období 2. světové války operoval v pře-
rovské nemocnici. Zemřel 7. 12. 1945 v Přerově-Vina-
rech. V roce 1947 byla zasazena u vchodu do chirur-
gického pavilonu přerovské nemocnice pamětní des-
ka s jeho jménem. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Pod hradbami vyroste nový dům
Pod hradbami v ulici Pod Valy vyroste nový dům. Ten

bude urbanisticky ladit se sousedním objektem, ve kte-
rém je provozovna kadeřnictví a pedikúry. V prvním
podlaží domu vznikne restaurace, ve druhém podlaží
má budoucí majitel naplánovaný služební byt. I když
povolení ke stavbě vydal přerovský Stavební úřad už
před dvěma lety, místo stále zeje prázdnotou. Další sta-
vební místa v městské památkové zóně nejsou a s po-
kračující výstavbou pod hradbami se nepočítá. -ilo-

Kino Hvězda získá podporu města 
Finanční pomoc od města dostane provozovatelka

přerovského kina Hvězda. Čtyři sta tisíc korun by mě-
lo částečně pokrýt letošní náklady související s provo-
zem kina. Kvůli této podpoře bylo na zastupitelstvu
horko. Radní už dříve dali najevo svůj nesouhlas doto-
vat ztráty kina, podobný názor měla i část zastupitelů.
Provozovatelka kina Alena Šišková po svých třináctile-
tých zkušenostech ale přiznává, že bez pomoci města
se už v dnešní době chod klasického biografu neobe-
jde. Jen v první polovině letošního roku přišlo toto za-
řízení o šest tisíc návštěvníků a stejný nebo i větší pro-
pad se dá předpokládat i v následujících letech. Provoz
kina částečně kryje i podnájem hospody. I to ale něk-
teří zastupitelé kritizovali, neboť podle nich by pohos-
tinství nemělo být součástí kulturního zařízení města.

-lech-

Olympus rozšiřuje výrobu
Společnost Olympus buduje v místní části Přerova

– Předmostí nové technologické centrum pro vývoj
a výrobu lékařských přístrojů za téměř 123 milionů
korun. Do tří let by měl podnik zaměstnat až 150 kva-
lifikovaných techniků a inženýrů. Investor je prvním

v republice, který při výstavbě klade důraz na životní
prostředí a využije solárních panelů i tepelných čer-
padel. Nové centrum bude vyvíjet a vyrábět vybavení
pro chirurgické obory, jako jsou například gynekolo-
gie, urologie či ortopedie. Výstavba haly by měla být
dokončena v březnu a v létě odstartuje samotná vý-
roba i prodej. -svam-

Malá laguna je přírodní památkou
Malá laguna v Přerově se stala přírodní památkou.

Rada Olomouckého kraje schválila návrh Přerova a ve
snaze zachovat cenné území i pro budoucí generace
vyhlásila čtyřhektarový areál za chráněný. Území Ma-
lé laguny na pravém břehu řeky Bečvy je cenné hlav-
ně kvůli pestrému zastoupení živočišných druhů
a rostlin, které charakterizují ekosystém měkkého lu-
hu. Žijí zde například škeble říční, velevrub malířský,
vážka červená, z rostlin jmenujme karbinec evropský,
česnek medvědí a houbu bělolanýž obecný. Malá La-
guna byla dříve chráněna jiným způsobem, byla totiž
součástí přírodní rezervace Žebračka, později ale by-

la z rezervace vyjmuta. Vnější část území Malé laguny
bude dál sloužit k rekreaci, samotnou lagunu lze nav-
štívit pouze pěšky. -ilo-

Začala oprava letiště v Bochoři
Dvacet čtyři milionů korun na obnovu letištní plochy,

dalších 20 milionů na rekonstrukci hangáru a milion
na opravu věže pro řízení letového provozu – to je jen
část peněz, která letos půjde na revitalizaci letiště v Bo-
choři na Přerovsku. O její financování se podělí ar-
mádní i civilní sektor. Armáda do přerovského letiště
neinvestovala kvůli nejasné budoucnosti od roku 2003.
Oprava vojenské části letiště bude rozdělena do osmi
let a přijde na dvě miliardy. Objekty na severní straně,
jichž se armáda zbavila, jsou v režii soukromého pro-
vozovatele. Nejpozději do 10 let má totiž v Bochoři za-
hájit provoz mezinárodní regionální letiště se smíše-
ným provozem. -svam-

Stavba Tyršova mostu se už blíží 
Na stavbu Tyršova mostu, který nahradí nevyhovují-

cí lávku u sokolovny, se v těchto dnech připravuje měs-
to Přerov. Pokud půjde vše podle plánů, mohl by se
most, jehož dominantou má být sochařská výzdoba,
začít realizovat už za devět měsíců. Vedení města ale
musí mít jistotu, že na stavbu má dostatek financí.
Zhruba třicet milionů korun se proto pokusí získat ze
státního rozpočtu, popřípadě z dotačních titulů. Pod-
statnou část stavby pokryjí peníze z prodeje akcií Ka-
belové televize Přerov, za které město utržilo padesát
milionů. 

V souvislosti s touto stavbou navíc přichází další vize
města. Náměstek primátora Josef Kulíšek na zasedání
zastupitelů připravuje materiál o změně územního plá-
nu ve prospěch stavby multifunkčního domu, který by
měl být vystavěn v blízkosti mostu – na pozemku, kde
ještě před dvaceti lety stálo kino Jas. Zastupitelé už
o tomto prostoru u Bečvy letos jednou hlasovali. Shod-
li se ale, že travnatou parcelu by neměla nahradit stav-
ba domu. Na příštím zastupitelstvu si vyslechnou ar-
gumenty, proč svůj postoj změnit. -lech-

Nejvíce znečišťují ovzduší teplárny
a Cement Hranice

Největšími znečišťovateli v Olomouckém kraji jsou
teplárny v Přerově a Olomouci a Cement Hranice, vy-
plývá to z integrovaného registru znečišťování za minu-
lý rok. Nejčastěji do ovzduší v regionu uniká oxid uhli-
čitý, který se podílí na skleníkovém efektu. Cement Hra-
nice loni do ovzduší vypustil oxidu uhličitého o 164 tisíc
tun více než v roce 2006. Vedení firmy to vysvětluje oži-
vením výroby. Olomoucká a přerovská teplárny patřící
společnosti Dalkia vypustily loni do ovzduší 862 tisíc tun
oxidu uhličitého, oproti roku 2006 je to pokles o 82 tisíc
tun. Největším znečišťovatelem vody je Cement Hrani-
ce, který do řeky Bečvy vypustil 51 tun dusíku. -ilo-

Evropská unie přispěje na skleníky
Přerovský magistrát získal na opravu skleníků v par-

ku Michalov dotaci z Evropské unie ve výši deseti mi-
lionů korun. Rekonstrukce začne v příštím roce a cel-
kové náklady byly vypočítány na přibližně 12 milionů
korun. V projektu se počítá s obnovou dvou skleníků,
které bývaly součástí rozsáhlého komplexu za časů Ra-
kouska – Uherska. Jeden ze skleníků bude po revitali-
zaci sloužit jako technické zázemí, kde se budou pě-
stovat rostliny pro sadové úpravy Michalova, druhý
skleník bude přístupný veřejnosti. Do obnovy Micha-
lova už přerovská radnice investovala 40 milionů ko-
run. Jeho revitalizace probíhá od roku 2000 a má ho
přiblížit do roku 1904, kdy byl založen. -svam-

foto Petr Ludík

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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stalo se v listopadu
� 4. 11. 1495 český král Vladislav Jagellonský potvrdil
Vilémovi z Pernštejna všechny listiny na držbu Přero-
va, které dostal on nebo jeho předkové. Rovněž dovo-
lil, aby Vilém mohl stavě a opravovat zámek, náklady
s tím spojené měly být připsány k zástavní sumě.
� 24. 11. 1571 umřel Jan Blahoslav v Krumlově, mezi
čtyřmi biskupy písař jednoty. Roku 1553 přijal jáhen-
ský úřad a potom byl v Přerově druhou neděli po sva-
té Trojici (11. 6.) vysvěcen na kněžství.
� 17. 11. 1668 císař Leopold I. potvrdil všechna dří-
vější městská privilegia a obdarování Přerovských,
kromě privilegií na přijímání pod obojí způsobou. 
� 18. 11. 1788 začal padat sníh, foukaly silné větry, by-
la tuhá zima, mnoho stromů pomrzlo
� 8. 11. 1830–10. 1. 1831 řádila ve městě epidemie
(asijská úplavice čili cholera), která již v zemi pano-
vala. Zemřelo jen 20 mužů a 16 žen. 
� 23. 11. 1874 byla na evangelickém hřbitově dostavě-
na kaple v gotizujícím stylu (byla zbořena v roce 1957). 
� 1. 11. 1877 za městem vlevo u cesty do Horní Moš-
těnice byl posvěcen P. Arnoštem Vychodilem nový
hřbitov.
� 11. 11. 1877 byla posvěcena novostavba gymnázia
v Komenského ulici a odevzdána svému účelu. Stavi-
telem byl Ondřej Ginter a Vilém Žák.
� 19. 11. 1884 radní Sobol navrhl, aby trhy na hově-
zí dobytek byly přeloženy ze Žerotínova náměstí na
Šířavu. 
� 4. 11. 1889 byla zahájena výuka v odborné škole stroj-
nické v Přerově. Vyučování probíhalo v budově gym-
názia a dílenské vyučování v nově postavené budově. 
� 16. 11. 1902 starosta František Tropper slavnostně
otevřel Městské muzeum umístěné v prostorách obec-
né školy chlapecké v Palackého ulici.
� V listopadu 1906 bylo městské muzeum přemístě-
no ze školy v Palackého ulici do zámku. 
� 18. 11. 1914 byl zatčen Slavomír Kratochvíl, sokol-
ský pracovník a cvičitel, pro rozšiřování antimilitaris-
tických letáků a ruského manifestu. Zatčeni byli i dal-
ší tři Přerované, František Klabazňa, Vladimír Stejskal
a Vojtěch Fárek, později k nim přibyl i knihupec Fran-
tišek Radoušek.
� 14. 11. 1924 uzavřelo město smlouvu s Josefem
Eichhoffem z Rokytnice o prodeji zámku v Čekyni,
který získala Okresní péče o mládež. 
� 1. 11. 1926 byl v Přerově zatčen lupič Martin Lecián.
� 29. 11. 1941 byla na základě výnosu ministerstva
vnitra zastavena činnost přerovské organizace Orel. 
� 20. 11. 1944 ve 13.45 hodin došlo k bombardování
Přerova americkými letadly B 23 „Liberator“. Bomby
dopadly pod nemocnici (poškodily křížovou cestu
a kapličku), dále do Žebračky, do míst, kde je dnes or-
nitologická stanice, do prostoru Laguny, do ulice
U rybníka, Kosmákovy a Kozlovské, pod křižovatky
ulic Vsadsko-Kozlovská a Trávník-Kozlovská. Během
bombardování dopadlo celkem 95 bomb, při náletu
zemřelo 13 osob a 32 bylo zraněno
� 25. 11. 1971 byl dán do provozu Zimní stadion
MěstNV Přerov v ul. Petřivalského. 
� 1. 11. 1978 bylo zřízeno Okresní vlastivědné muze-
um J. A. Komenského v Přerově.
� 7. 11. 1986 začal poskytovat služby zákazníkům ob-
chodní dům Prior.
� 1. 11. 1988 začala generální rekonstrukce Městské-
ho domu.
� 17. 11. 1995 byla uvedena do provozu opravená láv-
ka přes Bečvu U loděnice.
� 21. 11. 2003 byl otevřen nový rondel na křižovatce
ulic Velká Dlážka a Nábřeží Edvarda Beneše a Rudol-
fa Lukaštíka.

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

V pátek 17. října se konala v Městském domě slav-
nostní imatrikulace studentů prvního ročníku Vyso-
ké školy logistiky. Součástí imatrikulace je složení
akademického slibu do rukou rektora vysoké školy
před rodinnými příslušníky a blízkými osobami. 

„Tohoto slavnostního akademického obřadu se zú-
častnilo celkem 282 nových studentů studujících v Pře-
rově a v edukačním středisku v Praze, které zřídila vy-
soká škola pro studenty z Prahy a okolí. Dalších 61 stu-
dentů bude mít imatrikulaci ve Štúrovu na Slovensku,
kde je druhé edukační centrum vysoké školy z Přerova.
Celkem bude studovat v prvním ročníku Vysoké školy

logistiky 343 studentů. V současné době jsou u nás za-
psáni studenti ze všech krajů a regionů České republi-
ky a také ze zahraničí,“ informoval nás JUDr. Ivan Ba-
rančík, rektor Vysoké školy logistiky. „Přerovská vysoká
škola jako neuniverzitní vysoká škola zahájila vzdělá-
vací činnost v roce 2004. Rozhodnutí vytvořit v Přerově
technickou vysokou školu, jejíž absolvent se profiluje
do odbornosti „logistik“ se ukazuje jako velice prozíra-
vé a správné. Za pět let vzrostl počet studentů vysoké
školy z prvních 40 v roce 2004 na 880 v letošním akade-
mickém roce, z toho v Přerově studuje 480 studentů,“
se zadostiučiněním konstatoval rektor školy. Šaf

Studenti prvního ročníku Vysoké
školy logistiky složili akademický slib

Slavnostního akademického obřadu se zúčastnilo 282 nových studentů.

Přerovská obchodní akademie a jazyková škola za-
vedla v loňském školním roce vedle stávající výuky
jazyka anglického, německého, francouzského, špa-
nělského, ruštiny a italštiny také výuku takových exo-
tických jazyků, jako je jazyk japonský a čínský. O bliž-
ší informace jsme požádali ředitelku školy.

Ing. Hana Štěpanovská
ředitelka Obchodní akademie
a jazykové školy

Rozšíření nabídky jazykových kurzů o jazyk čínský
a japonský vycházelo z průzkumu trhu. 

Posluchači se zájmem o tyto jazyky byli motivováni
soukromou návštěvou Japonska a Číny. Někteří z nich
se začali o jazyk zajímat během pracovního pobytu zde
a potřebují čínštinu a japonštinu pro svou práci. Jiní si

prostě chtějí rozšířit své obzory o znalost netradičního
a perspektivního exotického jazyka nebo jsou tyto ja-
zyky přímo jejich koníčkem. Překvapilo nás, že moti-
vem pro některé bylo i to, že se věnují tai-chi pod ve-
dením čínské mistryně a rádi by odstranili jazykovou
bariéru,“ přiblížila Hana Štěpanovská. 

„Posluchači z loňského roku ve studiu na jazykové
škole pokračují. Naprostá většina se totiž domnívá, že
jazykový kurz splnil či předčil jejich očekávání
a u svých lektorů hodnotí kladně jak jejich kvalitní
a odbornou připravenost a srozumitelný výklad, tak
i příjemné vystupování.

Zájem o tyto exotické jazyky opět zaznamenáváme
i u začátečníků. Vyšli jsme jim vstříc, a proto jsme
i v tomto školním roce otevřeli 1. ročník,“ konstatova-
la ředitelka školy.

Dlužno podotknout, že výuku jazyka čínského a ja-
ponského škola zajišťuje ve spolupráci s katedrou asij-
ských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Garan-
tem a zároveň jedním z vyučujících je vedoucí katedry
Mgr. David Uher, Ph. D. Šaf

Máte motivaci a zájem naučit se
čínsky či japonsky?

Prezentační výstava 
středních škol přerovského regionu

Prezentace jejich studijních a učebních oborů pro školní rok 2009/2010 se bude konat v Městském domě
v Přerově 4. listopadu od 9 do 17 hodin. Zástupci zúčastněných středních škol, učilišť a poradci Úřadu práce
v Přerově poskytnou obsáhlé informace, které usnadní žákům základních škol profesionální orientaci.

Pozvánka
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INZERCE

INZERCE

Nabízí k pronájmu:

v Jateční ulici č. 13 v Přerově
■ místnost ve II. NP (30 m2)
■ podkrovní byt 3 + 1 s vybavenou kuchyní

v ulici 9. května č. 2452 v Přerově (areál STS)
■ sklad (99 m2) včetně uzavřené zastřešené rampy (53,4 m2)

– vhodné pro obchod
■ zateplenou halu (450 m2) vč. venkovních prostor (308 m2)

Kontakt : 581 202 745, 736 268 045, 732 773 727

V dlouhodobém průměru je měsíc li-
stopad třetím nejchladnějším měsícem
roku. Na většině míst našeho území se
také právě během tohoto měsíce obje-
ví první sněžení a někdy i sněhový po-
prašek či dokonce sněhová pokrývka.
Je to rovněž měsíc s největší oblačnos-
tí a nejmenším počtem jasných dní.
Hned za prosincem je pak také druhým
nejmlhavějším měsícem roku. A svůj
primát si drží v nejvyšším počtu zazna-
menaných vichřic.

I v těch nejteplejších místech našeho
území končí začátkem listopadu velké
vegetační období, takže průměrná den-
ní teplota klesá pod 5° C. 

První listopadová dekáda by měla být
ve znamení léta všech svatých. Jedná se
o období relativně teplé, ale s častými
mlhami, které se však obvykle v poled-
ních hodinách rozpouští a propustí tak
k zemi hřejivé sluneční paprsky. Léto
všech svatých není specifické jen pro na-
še území, ale s velkou pravidelností se
objevuje na větší části evropského kon-
tinentu. 

11. listopadu přijíždí sv. Martin a čas-
to (jak říká známá pranostika) přijíždí na
bílém koni. Iluze návratu léta končí
a přicházejí martinské zimy. Je to čas vý-
razně chladný, pochmurný a mlhavý. Na
většině míst České republiky se právě
v tomto období objevuje první sněžení.
Co dělat v takových dnech? Jedna pra-

nostika napovídá: „Na svatého Martina,
drž se synku komína.“

V poslední listopadové dekádě pak při-
cházejí rychle za sebou dvě následující
období. Nejprve je to klimentské oteple-
ní (sv. Kliment slaví svátek 23. listopa-
du), které bývá obvykle tím výraznější,
čím větší chladna panovala během mar-
tinské zimy. Okolo poloviny poslední li-
stopadové dekády se dostavují kateřin-
ská chladna (podle sv. Kateřiny - 25. li-
stopadu), která obvykle trvají až do kon-
ce měsíce. Toto období se vyskytuje s vy-
sokou pravidelností v sedmi letech z de-
síti a přináší s sebou již ryze zimní poča-
sí provázené mrazy, sněžením a někdy
i souvislou sněhovou pokrývkou. 

Pranostiky
Teplý říjen – studený listopad. 

Má-li listopad déšť a potom mrazy,
osení se často zkazí. 

Listopadové hřmění pšenici 
v zlato mění. 

Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok. 
Když krtek v listopadu ryje, budou

o vánocích létat komáři. 
Stromy-li v listopadu kvetou, 

sahá zima až k létu. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima 

se přikrádá. 
Když napadá sníh na zelené listí, 

bude tuhá zima. 
Studený listopad – zelený leden. 

Jaký listopad, takový březen.

Listopad v lidové meteorologii

i
Městské informační centrum 

bude i v roce 2009 informovat občany 
o kulturních, sportovních a společenských akcích 

v přerovském regionu. 

Pokud chcete, aby vaše akce 
byla zařazena do ročního kalendáře, 

kontaktujte v termínu do 30. listopadu 2008 
Městské informační centrum, 

Kratochvílova 14, 750 02 Přerov, 
Marie Hloušková, tel./fax: 581 217 187, 

e-mail: mic@medialine.cz.

Výzva
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� Pane doktore, vaše jméno i příjmení
zní dosti neobvykle. Mohl byste proto
říct něco o jejich původu a také o svém
dětství a mládí?

Narodil jsem se ve Zlíně a své mládí
jsem prožil v Napajedlích. Otec pocházel
ze slezské Ostravy, kde je příjmení Sitko
častější. Své křestní jméno jsem dostal
kuriozním způsobem. Můj otec byl na
školním výletě v Praze a kromě památek
zde navštívil i kostel sv. Jiljí. Farář dětem
vykládal o založení kostela a jeho patro-
nu. Vyprávění mého otce zaujalo natolik,
že se rozhodl: pokud bude mít syna, tak
mu dá křestní jméno Jiljí. Když jsem se
narodil, tak své předsevzetí splnil. Pouze
jednou ve svém životě jsem se setkal
s jmenovcem. Z pohledu historického je
Jiljí staré české jméno, používané hlavně
v minulých stoletích. O tom svědčí i fakt,
že v České republice je velké množství
kostelů zasvěcených sv. Jiljí.

S rodiči a sestrou jsem své dětství
a mládí prožíval na okraji malého měs-
tečka, odkud bylo do přírody velmi blíz-
ko. Celá naše rodina často chodívala na
celodenní výlety do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí Chřibů a Vizovických vrchů.

� Samotná příroda vás přivedla k prá-
ci ornitologa nebo jste si v mládí našel
nějaký vzor?

Na základní škole v Napajedlích učila
biologii a přírodopis paní učitelka Věra
Libíčková. Byla to paní velmi vzdělaná,
která veškerý svůj volný čas věnovala ško-
le a svým žákům. Když viděla můj zájem
o přírodu, začala mi půjčovat knihy z uči-
telské knihovny a dovolila mi studovat
ptáky ve svém, velmi dobře vybaveném
kabinetě. Mezi knihami jsem tam nalezl
i časopis, který vydával Moravský ornito-
logický spolek v Přerově. Poprvé jsem
navštívil přerovskou ornitologickou sta-
nici v roce 1957. V té době jsem se stal čle-
nem spolku a začal spolupracovat při vý-
zkumech. Po absolvování gymnázia jsem
se přihlásil ke studiu na přírodovědeckou
fakultu Masarykovy university v Brně, kde
byla možnost studovat odbornou biolo-
gii. Studium zoologie bylo ale zaměřeno
hlavně na hydrobiologii. Zájemci o obrat-
lovce mohli studovat jen jejich parazity
na oddělení parazitologie a to byl důvod,
proč jsem se začal zabývat tímto oborem.

� Pokud vím, po studiích jste pracoval
v Praze, ale jen krátkou dobu. Nelíbilo
se vám snad v našem hlavním městě?

Po absolvování fakulty jsem nastoupil
na studijní pobyt v Parazitologickém
ústavu akademie věd v Praze. Mezitím
jsem se oženil a založil rodinu. Místo
v Praze nebylo stálé a byly zde velké pro-
blémy se získáním bytu. Z těchto důvo-
dů jsem odešel pracovat jako ornitolog
na lesnickou fakultu Mendlovy země-
dělské university v Brně. Bohužel po
dvou letech se změnila pracovní náplň
pracoviště z ornitologie na entomologii.
Neměl jsem zájem měnit svou speciali-
zaci a hledal jsem si nové místo. V té do-
bě byl vypsán konkurs na obsazení mís-
ta ornitologa v Přerově. Přihlásil jsem se,
v konkursním řízení jsem obstál a v dru-
hé polovině roku 1971 jsem nastoupil do
muzea. Na přírodovědném oddělení
muzea pracoval zoolog od roku 1960, or-
nitologická stanice je součástí přerov-
ského muzea od roku 1970. Po sloučení
obou institucí se přírodovědné odděle-
ní specializovalo na ornitologii.

� Jak na vás nové pracoviště zapůsobi-
lo? Nelitoval jste někdy svého rozhod-
nutí nastoupit do Přerova?

Budova stanice i přírodovědecké od-
dělení byly ve špatném stavu. V knihov-
ně byla jen torza odborné literatury
a scházely sbírky. Nejdříve se muselo
přistoupit k rekonstrukci budovy tak,
aby vůbec mohla sloužit svému účelu.
Z prostředků muzea byla budova opra-
vena a na jaře roku 1972 otevřena. Ve
stejném období začalo město s hloube-
ním lagun u Žebračky a kolem budovy
stanice jezdilo velké množství plně na-
ložených, těžkých nákladních aut. V ro-
ce 1973 jsme při opravě zářivek v expo-
zici zjistili, že se propadá strop. Byl to
následek bombardování stanice během
války. Začátkem roku 1945 do budovy
zatékalo a ve vlhku trouchnivěly nosné
trámy. V této situaci nám velmi pomoh-
lo město Přerov. V rámci akce „Z“ se
v roce 1975 postavila nová výstavní síň
a v letech 1979 - 1981 nová budova. Ce-
lou akci po stavební stránce řídil vedou-
cí stavební skupiny muzea Vladimír Be-
ran. Projektovou dokumentaci a organi-
zaci pomocných prací jsem zajišťoval já.
Při pomocných pracích odpracovali ob-
čané města Přerova zdarma tisíce hodin.

Po mém nástupu jsme začali kupovat
sbírky preparovaných ptáků, vajíček
a hnízd od soukromých sběratelů. Časo-
vě velmi náročná byla prohlídka kabine-
tů základních a středních škol na Mora-

vě. Pokud jsme objevili preparáty, které
měly muzejní hodnotu, byly převezeny
do muzea a škole jsme náhradou poskytli
preparáty bez muzejní hodnoty. Převoz
těchto sbírek do muzea zabral také velké
množství času. V průběhu času se tak po-
dařilo vybudovat sbírku, která má v sou-
časné době více než deset a půl tisíce
předmětů. Co do rozsahu a kvality patří
mezi tři největší české ornitologické sbír-
ky. Začali jsme pravidelně jednou až dva-
krát ročně vydávat ornitologické publi-
kace. Výměnou se zahraničními i český-
mi institucemi jsme získali množství od-
borných časopisů. V současné době je
v knihovně více než dvacet tisíc knihov-
nických jednotek. Knihovnu využívají
hlavně studenti vysokých škol a ornito-
logové. Až do roku 1989 jsme finančně
a personálně zabezpečovali práci Mo-
ravského ornitologického spolku. V ob-
dobí od roku 1974 do roku 1994 jsme
v Přerově zorganizovali deset celostát-
ních ornitologických konferencí.

� Mohl byste krátce zhodnotit také
vlastní vědeckou a publikační práci
v tomto období?

V prvních letech publikační činnosti
jsem více dělal práci vedoucího redak-
tora, než vlastní odbornou práci. Vědec-
ká práce v ornitologii je časově velmi ná-
ročná. Při rekonstrukcích nebyly pod-
mínky ani čas na systematickou vědec-
kou práci. Byla pouze možnost sbírat
náhodné podklady pro parazitologické
výzkumy. K odborné práci jsem se vrátil
až po roce 1986, kdy jsem nastoupil na
studium externí aspirantury na katedru
parazitologie Masarykovy university
v Brně. Bylo to náročné, přestávka dva-
ceti let je ve vědecké práci velmi dlouhá.
Úspěšně jsem obhájil kandidátskou di-
sertační práci a začal jsem znovu publi-
kovat v mezinárodních vědeckých časo-

pisech. Své práce publikuji v časopisech
vydávaných v USA, Anglii, Německu, Ra-
kousku, Polsku, Slovensku a České re-
publice. Za nejvýznamnější považuji vy-
dání soupisu Motolice ptáků České
a Slovenské republiky v angličtině a tý-
movou práci v redakčním kolektivu, kte-
rý sestavil největší českou ornitologickou
publikaci Fauna České a Slovenské re-
publiky - Ptáci, kde jsem zpracoval kapi-
toly o parazitech ptáků.

� Parazitologie ptáků je dosti specific-
ký vědecký obor, ve kterém se laik jen
obtížně orientuje. Můžete našim čte-
nářům proto alespoň říct, v čem je ny-
ní aktuální ?

V zoologii, jejíž součástí je parazitolo-
gie, je v současné době aktuální celo-
evropský projekt Fauna Evropy, koordi-
novaný Evropskou unií. Problematiku
parazitů zpracovává Britské muzeum
v Londýně. Parazitologický ústav Aka-
demie věd ČR mne pověřil, abych byl
koordinátorem za Českou republiku.

� Vraťme se však zpět do Přerova. Měl
jste také mezi četnými přerovskými or-
nitology svůj vzor?

Po svém příchodu do Přerova jsem se
snažil navázat na práci významného
přerovského rodáka, učitele Františka
Gintra , který stál u zrodu Moravského
ornitologického spolku a ornitologické
stanice. František Ginter se svými spo-
lupracovníky chtěl, aby se vybavení or-
nitologické stanice využívalo k výchově
mladé generace a sloužilo nejen vědec-
kým a muzejním účelům, ale i veřejnos-
ti. Jsem rád a považuji za svůj úspěch to,
že se mi podařilo v Přerově vybudovat
areál, který slouží veřejnosti, ale hlavně
výchově mladé generace k ochraně pří-
rody a tvorbě životního prostředí.

Miroslav Rozkošný

Pro zlínského rodáka, RNDr. Jiljí Sitka CSc., je Přerov už dlouhou do-
bu domovem. Zde také našel práci, která se mu stala koníčkem. Je-
ho specializací je parazitologie ptáků a v tomto oboru i ve světě
uznávaným odborníkem. Za svoji dlouholetou a úspěšnou vědeckou
práci vloni obdržel Cenu města Přerova – Medaili J. A. Komenského. 

Ornitologickou stanici 
jsem pomáhal budovat rád
Rozhovor s RNDr. Jiljí Sitkem, držitelem Ceny města Přerova 
– Medaile J. A. Komenského
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■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�5. 11. • Osek n. B.–Dolní Újezd–Bohu-
slávky obora–Lipník n. B., 12 km, vlak 7.58
hod., L. Poláková.
�12. 11. • Kostelec u Hol.–Karlovice–Ho-
l˘ kopec–Stará Ves–Horní Mo‰tûnice–
Pfierov, 16 km, bus 8 hod., C. Punãocháfiová.
�19. 11. • Naho‰ovice–Hradãany–·i‰ma
–Pavlovice, 10 km, bus 8 hod., V. Polidorová.
�29. 11. • ·akvice–Nové Ml˘ny–Pav-
lov–Dolní Vûstonice–Popice, 22 km, vlak
5.36 hod., Vl. Wnuk.

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

�1. 11. • âesk˘ a Polsk˘ Tû‰ín–Tûrlická
pfiehrada–Albrechtice, 20 km, L. Bafiinka,
6.05 hod.
�6. 11. • Brodek u Pfierova–Vûrovany–To-
vaãov, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 9.05 hod.
�8. 11. • BrÀov–Jarcovská gula–Lazy–
JablÛnka, 22 km, J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
�13. 11. • âechy–Li‰ná–Dfievohostice, 12
km, M. Garzina, odj. A 8 hod.
�14. 11. • Pochod proti diabetu, 5, 10 km,
J. ·vec, odch. 13 hod., sraz u sokolovny
�15. 11. • JablÛnka–KuÏelek–Bystfiiãka,
21 km, J. Pûãek, odj. 6.05 hod.
�20. 11. • Teplice n. B.–Val‰ovice–Tepli-
ce n .B., 12 km, V. Visnar, odj. 7.15 hod.
�22. 11. • Chropynû–KromûfiíÏ, 12 km, H.
·Èávová, odj. 8.59 hod.
�22. 11. • Postfielmov–Dlouhomilov–Krá-
lec–·umperk, 20 km, M. âasta, odj. 8.05 hod.
�27. 11. • Pfierov–âekynû–Îeravice–Ko-
kory–Brodek u Pfierova, 14 km, J. ·vec, odch.
8 hod., sraz u mostu Míru
�29. 11. • Prostûjov–âechy pod Kosí-
fiem–Velk˘ Kosífi–Slatinice, 21 km, J. Sed-
láková, odj. 6.57 hod.

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

�4. 11. • schÛze v restauraci Pivovar, 19
hod.
�8. 11. • horolezecké setkání v Bezucho-
vû, Bezuchov – 11 hod., bûh, 18 hod. pfiedná‰-
ka z expedic hor, 20 hod. bál, HO Bezuchov, bus
14.05 a 17.20 hod.

■ Rozpis pohotovostních lékáren

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Nerudova úplná uzavírka (oprava vozovky) do 30. 12.

Malá Tratidla, Na hrázi úplná uzavírka (oprava plynovodu) do 31. 10.

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

Lovû‰ická, Brnûnská úplná uzavírka (oprava komunikace) do 30. 11.

nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

2. 11. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

9. 11. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

16. 11. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

17. 11. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

23. 11. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

30. 11. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

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

�3.11. • Deprese a jak na ni – Olga Îupko-
vá (zdravotní sestra).
�10.11. • Norsko – Ing. Helena Patoãková.
�24.11. • Vznik a v˘voj ‰lechty v ãesk˘ch
zemích v letech 1526 aÏ 1948 – Mgr. Lubor
MaloÀ.

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�6.11. • Keramika.
�13.11. • Vizovické peãivo.
�20.11. • Vûneãek s kofiením.
�27.11. • V˘roba svíãek.
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)

Exkurze
�11. 11. v 10.30 hodin • Exkurze do pivo-
varu ZUBR – sraz pfied vrátnicí pivovaru. Nutné
se pfiedem pfiihlásit u Jany Zavadilové nebo Zu-
zany Kuchtíkové tel. 608 139 073.

Kavárna pro seniory
�12. 11. v 16 hod. • Rakouské Alpy – Jifií
Balcárek.

■ 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.

■ Z místních částí

Rekonstrukce sportovního
areálu v Žeravicích

Žeravičtí házenkáři jsou zapsáni zla-
tým písmem v historii národní házené.
Klub, který v letošním roce oslavil 65 let
od svého založení, má ve sbírce trofejí
13 titulů mistra země. Za dobu nové
struktury soutěží ani jedenkrát nese-
stoupil z 1. ligy.

Letos se ale v Žeravicích rozhodli svou
ojedinělou bilanci ukončit a z národní for-
my házené přejí na mezinárodní. Nebylo
to rozhodnutí lehké, ale vzhledem k mla-
dým v klubu bylo nejspíše rozumné.

Pro provozování handbalu ale bylo
nutno kompletně zrekonstruovat celý
házenkářský areál, který patří k nej-
hezčím široko daleko. Místní házenká-
ři se s aktivitou sobě vlastní pustili do
díla a v krátkém čase vyrostlo hřiště

skutečně špičkových parametrů. Na je-
ho úpravu finančně přispělo i město
a řada dalších subjektů.

V polovině října se zrekonstruovaný
areál dočkal slavnostního otevření. Pás-
ku přestřihli společně primátor města
Lajtoch a šéf klubu SK Žeravice Šmíd.
Hřiště s umělým povrchem ještě před
slavnostním aktem prošlo zatěžkávací
zkouškou v podobě soutěžních utkání
mládeže i seniorů.

Družstva házenkářského klubu se už
od podzimu zapojila do soutěží v rámci
střední Moravy. Přechod k novému
sportu nebude jistě jednoduchý, ale
v Žeravicích mají na čem stavět. Jsou zde
lidé zapálení pro sport a také množství
mladých. jmb

Exkurze za ptáky
tovačovských rybníků

Dne 22. listopadu se uskuteční po-
slední letošní exkurze Moravského or-
nitologického spolku – středomoravské
pobočky České společnosti ornitolo-
gické. Proběhne na oblíbené lokalitě –
Hradeckém rybníce.

Zájemci z Přerova mohou využít linko-
vého autobusu odjíždějícího v 10 hodin
z autobusového nádraží Přerov (nástu-
piště č. 13). Sraz u sádek v Tovačově je
v 10.50 hodin. K exkurzi se mohou při-
pojit i kdykoli později přímo na hrázi
rybníka. 

Koncem listopadu je stále naděje za-
stihnout některé opozdilé protahující
ptáky ze skupiny bahňáků, jako jespáky
obecné a bojovné nebo čejky chochola-
té. Mimo nich se pravděpodobně objeví
i druhy, které lokalitu využívají k přezi-
mování. Již nyní zaznamenali ornitolo-
gové pobyt páru orlu mořských, rostou
počty racků bělohlavých a bouřních, vo-
lavek popelavých a bílých, objevuje se
i vodouš kropenatý a na lokalitě se již
nějakou dobu zdržuje „princezna Zpě-
vanka“, jak ornitologové nazvali žlutým
límcem označenou labuť zpěvnou pů-
vodem z Německa, která se jako jediná
ze svého druhu zdržuje v České republi-

ce trvale a stala se již legendou. Předpo-
kládá se možný výskyt severských ka-
chen, jako jsou morčáci velcí a bílí, hvíz-
dáci euroasijští nebo poláci kaholky. 

Podle časových možností a zájmu
účastníků se zdržíme i u Annínské štěr-
kovny, kde se na tahu zastavují potápli-
ce severní a malé a zimují velké počty
různých druhů kachen. Za špatného po-
časí (trvalý dešť nebo mlha) se exkurze
nekoná. Exkurzi povede Adolf Goebel.

Pozvánka
do přírody

Volavka bílá 
a popelavá

foto Adolf GoebelSlavnostní
VZPOMÍNKOVÉ
AKCE
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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Ladislav Hanák
obhájil

Sedmadvacetiletý autokrosový pilot
Ladislav Hanák učinil další historický
záznam do zlaté knihy přerovského au-
tokrosu. Po loňském premiérovém zis-
ku mistra starého kontinentu se mu le-
tos podařila obhajoba. Po prvním závo-
du v autokrosu na našem území, v teh-
dejší cihelně v Předmostí, po výrazných
zápisech Karla Havla nebo pořádání zá-
vodů ME se Ladislav Hanák stává naším
nejúspěšnějším autokrosařem. To je
onen historický zápis.

Hanák, který začínal s autokrosem
v roce 1995 za volantem junior bugy
s motorem Trabant, rozšířil už tak bo-
hatou sbírku svých úspěchů a trofejí.
Největšími z nich jsou titul mistra země
z roku 2007, vicemistra Evropy z let 2005
a 2006 a pak vrchol – primáty z Evropy
ze dvou posledních ročníků.

Jezdec zúročil své, dnes už bohaté, jez-
decké i konstruktérské zkušenosti. Po
postupných stupíncích šel ve své kuba-

tuře D3A do 1600 kubických centimetrů
až na samotný vrchol. V letošním roce
využil opět svého nesporného řidičské-
ho umění a také spolehlivosti vozu s mo-
torem VW. Ten prošel před sezonou jen
drobnými technickými úpravami.

Do ročníku 2008 vstoupil Hanák jako
raketa a prvních pět podniků ME od por-
tugalského Foz Goa proměnil v pět ví-
tězství. Už vloni měl do sezony dobrý
vstup, ale letos byla jeho převaha ještě
zřetelnější. Až v šestém podniku, který
končil polovinu šampionátu, v němec-
kém Matschenbergu našel přemožitele.
Tento výsledek se ale škrtal. Dále se už
Hanák spíše soustředil na sbírání dalších
bodů k obhajobě a neriskoval. Přidal ale
ještě další tři umístění na pódiu. Para-
doxně nejméně se mu dařilo na domácí
trati na Přerovské rokli. Zde ho zklamala
jinak poměrně spolehlivá technika. Páté
místo z domácí půdy bylo pro úřadující-
ho mistra nejhorším umístěním celého
šampionátu. I přes zklamání z Přerova se
již na desátém podniku v italské Magio-
ře rozhodlo o titulu pro Ladislava Haná-
ka. Bodově již nemohl být předstižen. Na

posledním závodu mistrovství na okru-
hu ve francouzském St. Igny de Vers tak
nemusel vůbec startovat. Pilot z Čekyně
obhajobou jen podtrhl sílu českého au-
tokrosu. V MČR absolvoval jezdec stáje
ALFA racing jen úvodní dva podniky
a připsal si do svého účtu i výhru. V ko-
nečném součtu obsadil místo šesté.

Přerovští organizátoři letos opět uspěl
i na poli pořadatelském a tak se snad
můžeme těšit na vrcholné autokrosové
podniky i v následujícím roce 2009.

2. hokejová liga 
Do nového ročníku 2. ligy vstupovali

hokejisté HC Zubr Přerov jako muž-
stvo, které bude patřit k favoritům.
V minulém ročníku totiž dokráčeli až do
finále play off a navíc se jim, na rozdíl od
sezony minulé, vydařila i ta přípravná.
Tým byl vhodně doplněn o zkušené ho-
kejisty, kteří se vrátili do žlutomodrých
barev a zařazeni byli též nadějní hráči
ještě juniorského věku. Na trenérský
post se po roce vrátil Jaroslav Beck. 

Druholigová soutěž byla před sezonou
reorganizována a počet účastníků rozší-
řen na šestnáct. Atraktivnosti celé ligy
přispěl také sestup Šumperka a Prostě-
jova, odvěkých rivalů Přerova. 

Po první třetině základní části soutěže
se ale předpoklady odborníků příliš ne-
naplnily. Neplatí to o silných celcích
z loňska, ale právě o sestupujících z 1. li-
gy. Ty se zařadily až do závěru tabulky,
přestože měly patřit k nejlepším.

HC Zubr odehrál úvodních 10 kol
v pohodě a zařadil se tam, kde jej fa-
noušci vidí nejraději - do popředí tabul-
ky. Tým, i přes některé nepříjemnosti se
zraněními klíčových hráčů, hrál výbor-
ně hlavně na vlastním ledě, kde byl bez-
chybný. Zaznamenal 7 výher a jen třikrát
prohrál, a to na ledě soupeřů. Mužstvo
dávalo od přípravy více gólů než dříve
a to se divákům musí líbit. Třeba v Uni-
čově, který patřil k překvapením začát-
ku sezony, prohrál až na samostatné ná-
jezdy. Soutěž, a její základní část, se bu-
de rozhodovat až na přelomu letopočtů
ale HC Zubr má našlápnuto k dobrému
umístění. Jaroslav Blaťák

Vozidlo Ladislava Hanáka bylo v roce 2008 spolehlivé.
foto Petr Beneš

Při této příležitosti jsme položili ně-
kolik otázek prezidentu Českého no-
hejbalového svazu.

Ing. Martin Frélich
prezident Českého
nohejbalového
svazu

� Čím si Přerov „vysloužil“, že se mist-
rovství koná právě u nás?

Pořadatelství akce takového významu
s sebou nese značné nároky na organi-
zační zajištění a také k tomu musí být
předpoklady, co se týče kvalitní haly,
ubytování a dalšího technického záze-
mí. A Český nohejbalový svaz, jako hlav-
ní organizátor, má již několikrát úspěš-
ně vyzkoušené, že se v Přerově mohou
konat nohejbalové akce na nejvyšší
úrovni, a to s podporou města i olo-
mouckého kraje. Volba na Přerov padla
také z důvodu konání MS mužů o 14 dní
později v Nymburku, tudíž jedna akce
na Moravě a druhá v Čechách. V nepo-
slední řadě jsem, jako přerovský rodák,
chtěl pomoci zviditelnit naše město
a nabídnout nohejbalovým fanouškům
skvělý sportovní zážitek. 

� Připravit akci takového formátu jis-
tě není jednoduchá záležitost. Které
největší problémy jste museli řešit?

Samotná příprava organizace mistrov-
ství začala již na jaře setkáním s vedením
města, které nám vyšlo maximálně
vstříc, za což patří velký dík primátoro-
vi. Hlavní pořadatel je místní nohejba-
lový oddíl v čele s předsedou Jiřím Pa-
velkou a na nich je největší díl příprav-
ných prací. No a v neposlední řadě je

nutné sehnat dostatek finančních pro-
středků, aby akce proběhla důstojně.
V tom pomohl Olomoucký kraj, město
Přerov a máme několik partnerů z pri-
vátního sektoru.

� Která družstva potvrdila svou účast?
Pro kategorii juniorů již máme potvr-

zenou účast hráčů z České republiky,
Slovenska, Francie, Maďarska, Rumun-
ska a Švýcarska. Jednáme o účasti Ra-
kouska a také Itálie a možná Turecka.
V kategorii žen již svou účast potvrdily
celky z České republiky, Slovenska, Dán-
ska, Maďarska, Rumunska a také Švý-
carska. V jednání je účast celku z Ruska.

� Koho můžete jmenovat jako naše
nejsilnější soupeře a jaké šance na
umístění mají české týmy?

Tradičně se o medaile popereme se
svým soupeřem ze Slovenska. Věřím, že
naši mladí hráči a hráčky budou připra-
veny obhájit pozice z minulého mist-
rovství, kdy jsme se stali absolutním ví-
tězem v počtu medailí v obou katego-
riích. Pro bližší seznámení s týmem
i soupeři doporučuji navštívit webové
stránky MS, kde jsou rozhovory s trené-
ry reprezentačních celků juniorů a žen. 

� V čem vidíte příčiny úspěchu české-
ho nohejbalu? 

Český nohejbal je takový světový feno-
mén mezi ostatními nohejbalovými sva-
zy v zahraničí. Přece jenom ten sport
jsme světu dali my a naše členská zá-
kladna převyšuje několikanásobně cel-
kový počet hráčů v zahraničí. Máme nej-
rozvinutější soutěže, pořádáme nejlepší
turnaje, vychováváme nejvíc mládeže.
A práce s mládeží nám přináší úspěch.
Proto je pro nás dobrou vizitkou úspěš-
ně uspořádané mistrovství světa.

Eva Šafránková

Přerov bude hostit nohejbalisty
Ve dnech 7. až 9. listopadu se stane přerovská tenisová hala

dějištěm mistrovství světa juniorů a žen v nohejbale.

Mistři světa juniorů 2006 – všechny zlaté do České republiky. Dvojice vyhráli Aleš
Hlavička, Pavel Kop a Martin Janík.

foto Jan Voith

■ Sport

� dokončení ze strany 1
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1. díl
tajenky

3. díl
tajenky

2. díl t.

pták
podobn˘
koroptvi

PomÛcka:
akad, 

mesh, til, 
topa

siderit domácí
zvífie

fieck˘ bÛh
války

jasnû
fialov˘

poschodí

anglicky
„oko sítû“

jm.Chaãa-
turjana

slovenská
ãíslovka

vyjma

stovky

zn.‰véd-
sk˘ch aut

útok

cirkusov˘
stan

ãást
stfiechy

podûko-
vání

jinak

srknutí

otec
(kniÏnû)

osobní
zájmeno

napodo-
benina

post-
skriptum

souvislá
fiada

obyvatel
Havaje

pohfiební
hostina

asijsk˘ lid.
pûvec

dámsk˘
klobouk

vyvrtávat

souhrn
ãástí

tahle

slovensky
„jak“

SPZ
Olomouce

dfiev. zát-
ka sudu
ãesk˘
herec

ãást
molekuly

pfiikr˘vka

palivo

pfiedloÏka

síÈ na
chytání
ptákÛ

domácky
Olgaplanetka

staro-
ãesk˘

hudební
nástroj

tísnit znaãka
teluru

zasta-
várna
(zast.)

iniciály
Tûsno-
hlídka

kter˘
(zast.)

terénní
stupeÀ

heslo

lama
alpaka

budhis-
tická

hrobka

stafie‰ina

stupeÀ
prvohor

znaãka
hliníku

hranice

urozená
paní

(v ital.
prostfi.)

hlas
osla

ãesk˘
hrad

znaãka
vápníku

název
znaãky
dusíku

znaãka
tónu

ski

usaze-
nina útoãi‰tû

znaãka
hofiãice

Evro-
panky

obec 
u

Berouna

obránce 
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Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: I cesta tisíce mil začíná prvním krokem.
PozvánkyPozvánky

Musica figuralis
Umělecký soubor Musica figuralis po-

řádá večer reprezentativních skladeb
a árií 2. poloviny 18. století. Koncert se

uskuteční pod názvem Hudební akade-
mie biskupa Hamiltona dne 29. listopa-
du v 18.30 hodin v chrámu sv. Michala
v Přerově na Šířavě. Řídí Marek Čermák.

Premiéra filmu Elbrus
Premiéra filmového dokumentu o vý-

stupu na nejvyšší horu Kavkazu Elbrus se

uskuteční v kině Hvězda 19. listopadu ve
20 hodin. Autor Alexandr Salachov za-
chytil své zážitky a zprostředkuje je pro
návštěvníky slovem i obrazem.

Beseda s Olgou
Vilímkovou

V pondělí 3. listopadu v 18 hodin se
uskuteční beseda s Olgou Vilímkovou,

zakladatelkou fondu Inka a autorkou
knih Učitelka v Peru a Peru – děti Inků.
Beseda se uskuteční v Klubu Teplo na
Horním náměstí 9. Vstup zdarma.

Po evropských
cyklostezkách

Ve středu 19. listopadu v 17 hodin se
opět setkáme se zkušenými cestovateli
Lucii Kovaříkovou a Michalem Jonem
na besedě S Ernestem Evropou. Budou
vyprávět o zážitcích po evropských cyk-
lostezkách, kde je doprovázel i jejich pes
Ernest. Budova Ministerstva zeměděl-
ství, Wurmova 2. Vstup zdarma.

„Téměř padesát účastníků z České
a Slovenské republiky, Německa a z Ja-
ponska vyslechlo 24 referátů na dané té-
ma. Mezi aktivními účastníky tohoto za-
sedání byla přední světová komeniolož-
ka prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.
et Dr. h. c., japonský univerzitní profe-
sor Hiroshi Matsuoka z tokijské Hitot-
subaschi University, ředitelka Pedago-
gického muzea J. A. Komenského v Pra-
ze dr. Markéta Pánková, předseda Svazu
slovenských spisovatelů prof. PhDr. Jo-
zef Leikert, PhD., ředitel Moravské zem-
ské knihovny doc. PhDr. Jaromír Kubí-
ček, CSc. a řada dalších vysokoškolských
učitelů, pracovníků Akademie věd Čes-
ké i Slovenské republiky, muzejníků i ar-
chivářů. 

V rámci konference si účastníci pro-
hlédli i některé expozice přerovského
muzea a tamní výstavy. Odezněné refe-
ráty vyjdou tiskem v prvním čtvrtletí
příštího roku. V letošním roce chystají
muzejníci i reprezentativní publikaci
Přerovské muzejnictví,“ informoval ře-
ditel přerovského muzea PhDr. Franti-
šek Hýbl.

Úspěšné dvoudenní jednání je vedle
výstavy 120 let Muzea Komenského
v Přerově a koncertu Moravského kla-
vírního tria s Mgr. Jiřím Šléglem třetí vět-
ší akcí k jubileu nejstaršího muzea Uči-
tele národů na světě. Šaf

Komeniologické konference
se zúčastnil i japonský vědec

Hiroshi Matsuoka vyslovil poděkování ře-
diteli Františku Hýblovi v českém jazyce.

foto Jitka Hanáková

Jednou z akcí, které se uskutečnily při příležitosti jubilea 120 let
založení Muzea Komenského v Přerově, byla dvoudenní konferen-
ce na téma 120 let Muzea Komenského a oslavy Komenského v ro-
ce 1892 ve střední Evropě, která se uskutečnila v polovině října.

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 duchovní
péče. Jedná se o bezplatnou nabídku in-
dividuálních a naprosto diskrétních roz-
hovorů (vedených farářem sboru Mgr.
Petrem Kulíkem) pro všechny, kterým se
nedostává duchovní podpory či útěchy
nebo třeba jen mezilidského kontaktu.

Koncert hudební
skupiny POHODA5

Koncert hudební skupiny POHODA5
spojený se slavnostním křtem jejich no-
vého alba s názvem Tisíckrát, na kterém
i tentokrát převažují české i slovenské
rockové balady s aktuálními tématy, se
bude konat 31. října ve 20 hodin ve vel-
kém sále Klubu Teplo na Horním ná-
městí v Přerově. Na koncertu zazní jak
písničky z jejich prvního CD Básničky
probdělých nocí, tak písničky z nového
CD Tisíckrát, ale nebudou chybět ani
úplné novinky. Jako host večera vystou-
pí zpěvačka, která je považována za jed-
nu z největších osobností česko-sloven-
ské populární hudby a jejíž jméno pro-
zatím neprozradíme. 

Večerem bude provázet Bob Přidal. In-
formace a soutěž najdete na stránkách
www.ageum.cz. Ukázky z nového CD
naleznete na http://bandzone/pohoda



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 735 045 • Vstup pouze hlavním vestibulem

Den sauna rekondiãní stoly
Slender

pondělí společná párová 15–21 13.30–20.30

úterý ženy 14–20 7.30–14.30

středa muži 13–21 13.30–20.30

čtvrtek ženy 13–21 13.30–20.30

pátek muži 14–21 7.30–14.30

sobota společná 12–18 zavřeno

neděle zavřeno zavřeno

Výjimky: 17. 11. zavřeno

■ Plavecký areál – relaxace a sauna

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára, sprchy koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem vefiejnost 1D imobilních obãanÛ dÛchodci

pondělí zavřeno 6.15–7.45 15–16 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 18–21 14–15 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 14–16

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: 17. 11. dětský a 50m bazén 10–18
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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 – Svût pou‰tí –
pou‰tû svûta (v˘stava fotografií)
�do 31. 12. • 120 let Muzea Komenského
�do 30. 11. • Pozdrav z Pfierova aneb Jak
se Ïilo za 1. republiky

Korvínský dům
Muzejní úterky v 17 hodin

�4. 11. • Historie parku Michalov, Ing. Petr
Kube‰a
�11. 11. • Pravost pfierovsk˘ch Komen-
ského rukopisÛ, PhDr. Helena Veliãková
�18. 11. • Historické parky a cizokrajné
dfieviny, Ing. Marek Ehrlich
�25. 11. • Sto dvacet let Muzea Komen-
ského v Pfierovû, PhDr. Franti‰ek H˘bl
�2. 12. • Národní parky Nového Zélandu,
Ing. Rudolf ·tûpanãík

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.
�1. 10. – 30. 11. • Stromy parku Michalov,
v˘stava stromÛ mûstského parku, doplnûná do-
provodn˘mi akcemi. VernisáÏ 1. 10. v 17 hod.
�13. 11. • prohlídka parku Michalov s prÛ-
vodcem, seznámení s historií parku a jeho dfie-
vinami, sraz v 16 hod. u budovy ORNIS.
�V˘ukové programy pro ‰koly • Ptáci – v‰e
ze Ïivota ptákÛ, Zimní – o ptácích na kr-
mítku a pfiikrmování, Stromy – v˘ukov˘
program pro M·, Z· a S· v Michalovû
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK

■ Rodinka klub pro rodiče a děti

�Pondûlí • 15.30–17.30 hod. • zdravotní
cviãení, v˘tvarná v˘chova, zpívánky a di-
vadlo, dûti 2–6 let • 17.30–19 hod. • nûm-
ãina pro dospûlé s hlídáním dûtí.
�Úter˘ • 16.15–18.15 hod. • hrajeme si
s jógou + tvofiení + stolní hry, dûti 4–8 let
�Stfieda • 8.30–9.30 hod. • cviãení na vel-
k˘ch míãích pro dûti 3–8 mûsícÛ • 10–11
hod. • cviãení na velk˘ch míãích pro dûti
8–15 mûsícÛ • 16.30–18 hod. • taneãní
hrátky + relaxace + tvofiení pro dûti 5–10 let
• 18.30–19 hod. • re:tara – relaxaãní ta-
nec pro radost s Dá‰ou
�âtvrtek • 16.30–18 hod. • nûmãina pro
zaãáteãníky s hlídáním, skupina max. 5 lidí
• 17.30–18.30 hod. • country tance Colo-
redko v prostorách taneã. skupiny Colorédo
�Pátek • 15.30–17.30 hod. • tvofiivá dílna
pro dospûláky a ‰koláky www.rodinka.cz

■ SVČ ATLAS a BIOS
�PfiíleÏitost pro mladé v˘tvarníky
Na mûsíc listopad vyhla‰uje Stfiedisko volného
ãasu Atlas a Bios novou v˘tvarnou soutûÏ s ná-
zvem âertík nezbeda. Dûti mohou do konce li-
stopadu malovat k danému tématu obrázky a pou-
Ïít rÛzné v˘tvarné techniky. Na zadní stranû sou-
tûÏní práce musí b˘t ãitelné jméno, vûk a telefon.
Porota vybere nejzdafiilej‰í práce a v˘herci získa-
jí jako vÏdy pûkné ceny.
�Keramické hrátky páteãní 15–17 hod.

■ Klub Dlažka
�6. 11. ve 20 hod. • Karel Plíhal, Klub Teplo.
Pfiedprodej do 5. 11. 200 Kã. Studenti, dûti a ZTP
sleva 50 Kã, na místû 250 Kã, âKD sleva 50 Kã.
�14.–17. 11. • Piráti z Karibiku – víkend pro
dûti v Novém Hrozenkovû.
�14.–17. 11. • Tuka DlaÏka – víkend pro
star‰í dûti a mládeÏ v Rajnochovicích.
�17.–23. 11. • Hudboslovení 
�17. 11. ve 20 hod. • Trevor Hansbury Duo
– bluesov˘ veãer v rámci festivalu Blues Alive –
Klub Teplo.
�18. 11. v 19 hod. • Co rádia nehrají aneb
Poslechová diskotéka – Klub DlaÏka.
�19. 11. v 18 hod. • veãer stolních her pro
malé i velké – Klub DlaÏka.
�20. 11. ve 20 hod. • ·panûlsko – beseda
s cestovatelem – Klub DlaÏka.
�21. 11. v 15. 30 hod. • ·achy – open turnaj.
�21. 11. ve 20 hod. • Rabussa + Traxlefii
– folkov˘ veãer – Klub Teplo.
�21. 11. 9.30–12.30 hod. • aktivity – tur-
naj – Klub DlaÏka.
�21. 11. 13–18 hod. • Hudební scrabble –
turnaj – Klub DlaÏka.
�22. 11. ve 20 hod. • Franti‰ek Segrádo
a Veselá bída + Fantajm – folrockov˘ posle-
chov˘ i taneãní veãer – Klub Teplo.
�28.–30. 11. • Mikulá‰sk˘ víkend pro ro-
diãe s dûtmi.
�18. 12. v 19 hod. • ·uláková

tel. 581 331 438, 603 886 644, 733 395 716
www.dlazka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti
1. 11. 16.15–17.15 17.30–18.30
2., 9. a 30. 11. 9–10 14.15–15.15
8. 11. 14.45–15.45 16–17
15. 11. 9–10 19–20
16. 11. 9–10 17.30–18.30
17. 11. 9–10 10.15–11.15
22. 11. 15.45–16.45 17–18
23. 11. 9.30–10.30 14.15–15.15
29. 11. 15.45–16.45 17–18

■ Městský dům
�3. 11. v 19.30 hodin • Na t˘ louce zele-
n˘ – lidová opereta. âeská lidová opereta s Jo-
sefem Zímou a ãleny hudebního divadla Karlín.
�5. 11. v 19.30 hodin • TOUR 2008 – M.
Rottrová, P. Nûmec, J. Wykrent, Flamin-
go. Koncertní turné oblíbené zpûvaãky.
�9. a 23. 11. ve 13.45 • Nedûlní párty pfii
dechovce. Hraje Záhorská kapela.

�10. 11. v 19.30 hodin • Virtuosní housle
Pavla ·porcla, koncert 
�11. 11. v 19 hodin • Screamers útoãí,
show travesti skupiny.
�13. 11. v 8.30 a v 10 hodin • Popelka, po-
hádka pro dûti pfied‰kol. vûku a ÏákÛ I. stupnû Z·
�18. 11. v 19.30 hodin • Italská noc, Mo-
ravská filharmonie Olomouc. Slavné árie
a sborové scény z italsk˘ch oper
�24. 11. v 19.30 hodin • Popové Vánoce
– Vladimír Hron vzpomene nejvût‰í popové
hvûzdy a jejich nejznámûj‰í vánoãní songy.
�25. a 26. 11. v 8.30 a v 9.45 hodin (v pfií-
padû velkého zájmu i v 11 hodin) • Pavel No-
vák – Jak se máme chovat, hudební pofiad
pro dûti z M· a Ïáky I. stupnû Z·.
�26. 11. v 19.30 hodin • Don Quijote, diva-
delní pfiedstavení, hrají J. Lábus, O. Kaiser a dal‰í.
�29. 11. v 15 hodin • Senior party – taneã-
ní odpoledne ââK.

■ Akademie III. věku
�19. 11. v 15 hod. • Onemocnûní zaÏíva-
cího traktu, moÏnosti endoskopie. Pfied-
ná‰í MUDr. Ladislav Michl. Pfiedná‰ka se usku-
teãní v zasedací místnosti jídelního bloku pfie-
rovské nemocnice, 1. poschodí.

■ KPVU
�13. 11. • V˘tvarné styly a smûry v kostce,
2. díl. Beseda s Mgr. Kristinou Glacovou. Odevz-
dání pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek na zájezd do Prahy.

■ Hrad Helfštýn
v listopadu zavfieno

�17. 11. • Mimofiádnû otevfieno, vstup po
cel˘ den zdarma – pfiíspûvek ke státnímu svátku

Již 24. ročník knižního veletrhu a 15.
ročník literárního festivalu Libri Olo-
mouc 2008 se uskuteční na olomouckém
Výstavišti Flora od 20. do 22. listopadu.
Vedle tradiční nabídky nakladatelů, vyda-
vatelů, knihkupců i antikvářů se návštěv-
níci mohou těšit na množství zajímavých
kulturních pořadů. Na autorských čteních
a autogramiádách vystoupí například To-

máš Halík, Lenka Procházková, Barbara
Nesvadbová či Robert Vano. Besedy na té-
ma Československý rok 1968 se zúčastní
Jaroslav Šabata, Věněk Šilhán a Miroslav
Kusý, debaty o vědě a víře T. Halík, H.
Illnerová a další vědci i teologové. Za dět-
mi přijede Michal Nesvadba s Kouzelnou
školkou. Nebudou chybět koncerty
V. Merty, J. Vodňanského a P. Skoumala.

foto archiv Výstaviště Flora

■ Senioři PSP
�Ve stfiedu 19. listopadu se koná setkání se-
niorÛ PSP v kavárnû Beãva. K poslechu i tanci
hraje oblíbená skupina Casablanka od 15 do 19
hodin. Zveme v‰echny b˘valé zamûstnance PSP,
ale i neãleny odborové organizace.

Navštivte knižní veletrh



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 18. listopadu 2008

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

10.–28. 11. • Grafika Jiřího An-
derleho. Poslední autorská vý-
stava v letošním roce představí
ojedinělou kolekci grafik nej-
známějšího našeho současného
malíře a grafika Jiřího Anderle-
ho. Tento významný představi-
tel českého výtvarného umění,
držitel téměř čtyřiceti meziná-
rodních cen, jehož díla jsou za-
stoupena v předních světových
sbírkách a galeriích, se předsta-
ví téměř třiceti grafickými listy

a třemi oleji. Máte možnost zhlédnout velké formáty jeho grafik, jako je Carpe di-
em, carpe noctem, Il sorriso, Čtvero ročních období, Fellini, ale i menší formáty
z různých cyklů a období. V jeho pracích se prolíná snová skutečnost s realitou, mi-
nulost s přítomností. Čerpá z bohatých vnitřních prožitků a jako nit se táhne jeho
tvorbou člověčenství zachycené v celém spektru od dobra až po zlo. Nabízíme tu-
díž ojedinělou příležitost zhlédnout jeho tvorbu v takovém rozsahu.

V listopadu zde vystavuje přerovský rodák výtvarník Lubomír Malaník, který byl
také členem moravských výtvarníků. Zachycuje ve svých obrazech hlavně krajinu
kolem řeky Bečvy. Rádcem v jeho výtvarné činnosti byl také přerovský výtvarník
F. Kucián. Dlouhá léta se též profesionálně zabýval průmyslovou grafikou a zhoto-
vováním průmyslových katalogů. V Minigalerii vystavuje své oleje z Přerova a je-
ho okolí. Výstava potrvá do 30. listopadu.

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

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

13.–27. 11. • Antonín Gavlas – Střípky
snů. Výstava keramiky a uměleckých
smaltů. Studoval Masarykovu univer-
zitu v Brně, obor výtvarná výchova
a matematika. Žije a pracuje v Ostravě-
Plesné. Jeho práce jsou kulturní veřej-
nosti dobře známy z desítek výstav, ji-
miž se autor v naší republice již pre-
zentoval. Používá jedinečnou malíř-
skou techniku enkaustiky, kterou již
malovali staří Egypťané užitím zvláštní
geometrie, jež je zřejmě inspirována je-
ho matematickými studii. 
Na této výstavě bude prezentovat i svo-
je další díla v technice keramiky a umě-
leckého smaltu. V jeho obrazech i reli-
éfech jde většinou o poloabstraktní
kompozici. Je to ale prostor umělý, vy-
tvořený v autorově fantazii z geome-
trických obrazců, kružnic, oblouků a spirál. Také postavy a jiné objekty jsou styli-
zované do jednoduchých tvarů. Navíc využívá různých struktur v podkladu a zvlášt-
ního způsobu glazování. Je to prostor pro snění. Autor nám nechává nahlédnout
do svých snů, ale zároveň nám nabízí prostor pro naši fantazii.

Jiří Anderle, Papoušek pro štěstí, komb. technika

V listopadu proběhne v Domečku
souborná výstava několika autorů.
Můžete si prohlédnout keramiku
vysokého výpalu od Petra Jurníčka.
V přírodních a zelenavých odstínech
zde najdete jeho čajové soupravy,
misky, svícny a další výrobky. Dále
bude součástí výstavy nová kolekce
nápaditých kovových svícnů, zvoni-
ček, originálních zásobníků na víno
a dalších doplňků interiéru od Ví-
tězslava Kořínka. Z textilu předsta-

víme hedvábné šály a šátky od Daniely Koplové a Dagmar Mráčkové.

Antonín Gavlas

■ Kino Hvězda ■ Galerie
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�1.–5. 11. v 17.30 hod. a 1.–4. 11. ve 20
hod. • NESTYDA (âR, komedie, premiéra). Re-

Ïie: Jan Hfiebejk. Hrají: Jifií Macháãek, Emília Va-
‰áryová, Simona Babãáková, Pavel Li‰ka, Pavel
Landovsk˘.
�6.–8.11. v 17.30 hod. • DISASTER MOVIE
(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Jason
Friedberg, Aaron Seltzer. Hrají: Carmen Electra,
Tony Cox, Roland Kickinger.
�6.–9.11. ve 20 hod. a 9. 11. v 17.30 hod.
• MÁJ (âR, historick˘). ReÏie: F. A. Brabec. Hra-

jí: Jan Tfiíska, Sandra Lehnertová, Matûj Strop-
nick˘, Juraj Kukura, Kry‰tof Hádek.
�10.–12. 11. v 17.30 hod., 10. a 11. 11.
ve 20 hod. • OKO DRAVCE (USA, thriller, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: D. J. Causo. Hrají: Shia
LaBeouf, Billy Bob Thornton, Michelle Monaghan.
�13.–16. 11. v 17.30 hod. • JUNO (USA/Ka-
nada, komedie/drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Jason Reitman. Hrají: Ellen Page, Michael Cera,
Jennifer Garner, Jason Bateman.
�13.–16. 11. ve 20 hod. • MAMMA MIA!
(USA, muzikál, titulky). ReÏie: Phyllida Lloyd.
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,
Stellan Skarsgard.
�17.–19. 11. v 17.30 hod., 17. a 18. 11.
ve 20 hod. • MAX PAYNE (USA, akãní thril-
ler, titulky, premiéra). ReÏie: John Moore. Hrají:
Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges.
�20.–25. 11. v 17.30 hod. a 22.–26. 11.
ve 20 hod. • QANTUM OF SOLACE (VB, akã-
ní, titulky, premiéra). ReÏie: Marc Forster. Hrají:
Daniel Craig, Judi Dench, Jesper Christensen,
Olga Kurylenko.
�20. a 21. 11. ve 20 hod. • KRÁLOVA
P¤ÍZE≈ (USA, historick˘ velkofilm, titulky, pre-

miéra). ReÏie: Justin Chadwick. Hrají: Natalie
Portmon, Scarlett Johanson, Eric Bana, Kristin
Scott Thomas.
�27.–30. 11. v 17 hod. a 30. 11. v 15 hod.

• KOZÍ P¤ÍBùH – POVùSTI STARÉ PRAHY
(âR, animovaná komedie, premiéra). ReÏie: Jan
Tománek. Hlasy propÛjãili: Jifií Lábus, Matûj Há-
dek, Mahulena Boãanová, Michal Dlouh˘.
�27.–30. 11. ve 20 hod. • 96 HODIN (Fran-
cie, akãní thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Pier-
re Morel. Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace,
Famke Janssen.

�5. 11. ve 20 hod. • 2 DNY V PA¤ÍÎI (Fran-
cie/Nûmecko, komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
Julie Delpy. Hrají: Julie Delpy, Adam Goldberg,
Alexia Landeau, Marie Pillet.

�12. 11. ve 20 hod. • UKRUTNù ·ËASTNI

(Dánsko, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Henrik
Ruben Genz. Hrají: Jakob Cedergren, Kim Bodni,
Lene Maria Christensen.
�19. 11. ve 20 hod. • KAVKAZ, TO JE EL-
BRUS (autdoorov˘ film, premiéra). ReÏie: Ale-
xandr Salachov.

�26. 11. v 17.30 hod. • VÁCLAV (âR, tragi-
komedie). ReÏie: Jifií Vejdûlek. Hrají: Ivan Trojan,
Emília Va‰áryová, Jan Budafi, Jifií Lábus, SoÀa
Norisová, Petra ·palková.

�2. 11. v 15.30 hod. • KUNG FU PANDA
(USA, rodinná animovaná komedie, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Mark Osborn, John Stevenson. âes-
k˘ dabing: Otakar Brousek, Sa‰a Ra‰ilov, Nela
Boudová.
�9. 11. v 16 hod. • KRTEK A OREL (âR, dût-
ské pásmo).
�12. 11. v 15.30 hod. • SEZNAMTE SE S
DAVEM (USA, dobrodruÏn˘, rodinn˘, ãesk˘ da-
bing, premiéra). ReÏie: Brian Robbins. Hrají: Ed-
die Murphy, Gabriele Union, Ed Helms
�23. 11. 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.
�30. 11. v 15.30 hod. • KOZÍ P¤ÍBùH – PO-

VùSTI STARÉ PRAHY (âR, animovaná kome-
die, premiéra). ReÏie: Jan Tománek. Hlasy pro-
pÛjãili: Jifií Lábus, Matûj Hádek, Mahulena Bo-
ãanová, Michal Dlouh˘.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


