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V prvních lednových dnech, v neděli 4. a v úterý 6. ledna 
se můžete opět v ulicích Přerova setkat se skupinkami 
tříkrálových koledníků.
více na straně 10 �

Tři králové opět vyjdou do ulic města
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Radní opět vyhlásili v pořadí již 6. ročník soutěže Fasáda roku.
Přihlásit se můžete ve třech kategoriích, a to fasáda novostavby,
fasáda rekonstrukce a fasáda panelového domu.
více na straně 10 �

Barevně sladěné odstíny nové fasády nízkých panelových domů
v Kozlovské ulici poutají pohledy kolemjdoucích

I letos můžete soutěžit o nejhezčí fasádu



2 PŘEROVSKÉ LISTY ■ LEDEN 2009

P¤EROVSKÉ LISTY – roãník VIII, vydává Magistrát mûsta Pfierova, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková ■ Vychází jedenkrát za mûsíc ■ Náklad 20.700 v˘tiskÛ ■ Redakce: námûs-
tí T. G. Masaryka 2, 750 02 Pfierov, tel. 581 268 451, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz ■ Grafická úprava a pfiíjem inzerce: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel. 581 225 393,
fax 581 217 666, e-mail: prerovske.listy@seznam.cz ■ Tiskne tiskárna MAFRAPRINT Olomouc ■ Distribuce: âeská po‰ta, s. p. ■ Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod
zn. MK âR E 13283 ■ Pfierovské listy na internetu: www.mu-prerov.cz – kategorie Pfierovské listy ■ Zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a místních ãástech

A co z toho vyplývá pro chovatele
a jaké jsou hlavní změny? 
� Chovatel, jehož pes nebyl dosud
označen mikročipem, je povinen psa
staršího 3 měsíců nechat trvale označit
mikročipem, maximálně však do 7 mě-
síců stáří psa, a to ve lhůtě nejpozději do
30. 9. 2009. 

� Chovatel je povinen přihlásit se do
evidence označených psů a jejich cho-
vatelů u finančního odboru Magistrátu
města Přerova, a to do 30 dnů ode dne
označení psa mikročipem, nejpozději
však do 30. 9. 2009. Chovatel psa, který
před účinností této obecně závazné vy-
hlášky nechal psa trvale označit mikro-
čipem, nebo se stal chovatelem psa tr-
vale označeného mikročipem, je povi-
nen se do 9 měsíců od účinnosti této
obecně závazné vyhlášky přihlásit do
evidence.
� Trvalé označení psa mikročipem pro-
vede na žádost chovatele veterinární lé-
kař. Od veterinárního lékaře, který mik-
ročip aplikoval, si chovatel k doložení tr-
valého označení psa vyžádá registrační
kartu o označení psa mikročipem a po-
tvrzení o zaslání údajů do Národního re-
gistru majitelů zvířat za účelem centrál-
ní evidence zvířat, pokud tak chovatel
sám neučiní.
� Trvalé označení psa mikročipem

včetně zaregistrování v Národním re-
gistru majitelů zvířat se provádí na ná-
klady města, maximálně však do částky
600 Kč. Náklady za trvalé označení psa
mikročipem budou chovateli proplace-
ny Magistrátem města Přerova, odbo-
rem finančním, nejdříve však od 1. 4.
2009 po předložení dokladu o úhradě,

registrační karty o označení psa mikro-
čipem a potvrzení o zaregistrování psa
v Národním registru majitelů zvířat za
podmínky, že chovatel nemá u odboru
finančního evidován žádný nedoplatek
na poplatcích nebo na pokutách a cho-
vatel se přihlásil do evidence.
� Povinné čipování psů se netýká těch
psů, kteří se na území města zdržují po
dobu kratší než 30 dnů. 
� Od 1. 1. 2009 se ruší tříleté osvoboze-
ní od místního poplatku ze psů pro dr-
žitele psa, jehož pes je označen mikroči-
pem. Pokud pes byl již označen mikro-
čipem do 31. 12. 2008 a byl držiteli psa
přiznán nárok na osvobození od poplat-
ku, trvá tato lhůta do jejího uplynutí. 

Oldřiška Sedláčková, vedoucí 
Odboru financí Magistrátu města Přerova

Další podrobné informace získáte na
finančním odboru Magistrátu města
Přerova nebo od 1. 1. 2009 na interne-
tových stránkách www.mu-prerov.cz.
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Město zavádí povinné
čipování psů

Rozpočet našeho města je zpracován
velice střízlivě a s ohledem na součas-
ný ekonomický vývoj.

Při zpracování příjmové části jsme vy-
cházeli z očekávané skutečnosti roku
2008, při konstrukci výše daňových pří-
jmů jsme spolupracovali s nezávislými
odborníky. Daňové příjmy jsou rozpo-
čtovány ve výši 586.870 tisíc korun. Ne-
daňové příjmy jsou tvořené například
příjmy z pronájmu majetku města, z po-
skytovaných služeb, úroků, sankčních
plateb a dosahují výše 332 770 tisíc ko-
run. V této částce jsou zahrnuty také tak
zvané transfery ze státního rozpočtu,
a to v předpokládané výši. Závazná čísla
jsou sdělována Olomouckým krajem až
na základě údajů ze schváleného státní-
ho rozpočtu. Získáváme tak třeba přís-
pěvek na výkon státní správy ve výši
zhruba 55 milionů, příspěvek na školství
ve výši 7,2 milionů, na sociální dávky
193,5 milionů korun.

Při zpracování podkladů jsme se sna-
žili, aby náš rozpočet byl stabilní vůči
negativním dopadům nastupujícího ob-

dobí hospodářské krize. Rozpočet ve vý-
ši 1 miliardy 11 milionů 925 tisíc je
schválen jako přebytkový. Ve výdajích je
členěný tak, aby pokryl potřeby a priori-
ty jednotlivých odborů a organizací v zá-
vislosti na reálných finančních možnos-
tech města. Věřím, že se již v příštím ro-
ce dočkáme prvních úspor z provedené
transformace příspěvkových organizací,
a že díky nim budou podobně jako letos
modernizována naše zařízení – krytý ba-
zén, zimní stadion apod. V rozpočtu je
zatím na investiční akce vyčleněno něco
přes 31 milionů korun. Občané se vždy
také velice živě zajímají, jak město pod-
poruje sport, kulturu, případně zdravot-
nictví. Myslím, že mohou být spokojeni.
V rozpočtu na rok 2009 je na přímé pod-
pory a granty vyčleněno téměř 29 milio-
nů korun, přičemž ve schváleném roz-
počtu na rok 2008 to bylo pouze něco
málo přes 22 milionů korun.

Podrobně se můžete seznámit s roz-
počtem města Přerova na rok 2009 na
www.mu-prerov.cz.

Zastupitelé na svém jednání začátkem prosince schválili
finanční rozpočet na rok 2009. Jak hodnotíte jeho finální

podobu?
Zastupitelé na svém posledním zasedání 8. prosince schválili Obec-
ně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o trvalém označování psů. Od 1. 1.
2009 se tak na území města Přerova zavádí povinné čipování psů
a evidence chovatelů.

■ Otázka pro … primátora Ing. Jiřího Lajtocha

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
âekynû, Zámecká úplná uzavírka (oprava vozovky) do 14. 2.

Výběrové řízení pro podání žádosti
o půjčku je vyhlášeno v termínu od 19.
ledna do 23. února 2009.

O půjčku může požádat každý vlastník
bytu, bytového nebo rodinného domu
i jiné nemovitosti, ve které má vzniknout
nová bytová jednotka. Podmínky pro
poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve
Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou
uvedeny jednotlivé druhy půjček, maxi-
mální částky, které je možné na jednot-

livé druhy půjček čerpat, lhůta splatnos-
ti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 

Podrobné informace získáte na inter-
netových stránkách města: www.mu-
-prerov.cz. 

Jakýkoliv další dotaz ohledně půjčky
vám sdělí paní Kristina Bukvaldová,
(kristina.bukvaldova@mu-prerov.cz)
tel.: 581 268 209 nebo paní Ivana Jeřáb-
ková, tel.: 581 268 212 (ivana.jerabko-
va@mu-prerov.cz).

Půjčky z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu

Město bude opět poskytovat půjčky z fondu bydlení.

Půjčky si nejčastěji žadatelé berou na opravu střech, výměnu oken či zateplení domu.



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání radních

26. a 27. listopadu
� Rozhodli o zrušení záměru na vybu-
dování 17 nových parkovacích míst v uli-
ci Bratrská a uložili Odboru majetku za-
jistit v roce 2009 předláždění chodníku
a údržbu zeleně před bytovými domy
Bratrská 20–28.
� Vyhlásili 6. ročník ceny Fasáda roku
za realizaci čelní fasády udělované měs-
tem Přerov. Více na str. 10.
� Schválili uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 3.283.000 Kč na rok 2008 na stav-
by Přerov bezbariérové úpravy chodní-
ků v ul. Čechova a Přerov-Lýsky přechod
přes silnici I/47.
� Schválili navýšení kapacity příspěv-
kové organizace Zařízení školního stra-
vování Přerov, Kratochvílova 30, s účin-
ností od 1. 1. 2009 a pod podmínkou
kladného stanoviska krajské hygienické
stanice pro zařízení školního stravová-
ní typu školní jídelna, místo poskytová-
ní školských služeb v objektu Přerov,
Kratochvílova 30 z 2500 na 3000 stravo-
vaných a pro zařízení školního stravo-
vání typu školní jídelna – vývařovna,
místo poskytování školských služeb
v objektu Přerov, Bajákova 18 z 350 na
450 stravovaných.
� Pověřili vedoucího odboru majetku
města komplexním zajištěním investice
– frézování a pokládka AB směsí na míst-
ní komunikaci ul. Na hrázi v Přerově.
� Vzali na vědomí situační zprávu
k Místnímu programu ke zlepšení kvali-
ty ovzduší pro město Přerov za období
do konce roku 2007 a uložili primátoro-
vi Ing. Jiřímu Lajtochovi a náměstkyni
primátora Mgr. Eleně Grambličkové pí-
semně vyzvat ministra dopravy k dodr-
žení stanovených termínů výstavby úse-
ků dálnice D1 Říkovice–Přerov a Pře-
rov–Lipník nad Bečvou, a to zejména
z důvodu ochrany zdraví obyvatel před
nepříznivými účinky znečištění ovzduší
způsobeného dopravním přetížením
vnitřních komunikací města.

Krátce z jednání
zastupitelů 8. prosince

� Neschválili prominutí části smluvní
pokuty ve výši 20 000 Kč za nedodržení
podmínky stanovené ve smlouvě o bu-
doucí kupní smlouvě mezi Městem Pře-
rov jako budoucím prodávajícím a CE-
VING s.r.o., se sídlem Přerov, Nábřeží
PFB 14, jako budoucím kupujícím.
� Schválili podmínky výběrového říze-
ní pro poskytování půjček z Fondu
oprav, modernizací a rozšiřování byto-
vého fondu v roce 2009. Více na straně 2.
� Schválili vydat Obecně závaznou vy-
hlášku o trvalém označování psů, více
na straně 2.
� Schválili vydat Obecně závaznou vy-
hlášku o místním poplatku ze psů. 
� Nepřijali usnesení ve věci schválení
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
400 000 Kč a uzavření smlouvy o po-
skytnutí této dotace mezi městem Pře-
rov a Alenou Šiškovou na částečnou
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení spoluobčané,

všechny dárky pod vánočním
stromkem už byly rozbalené, vánoč-
ní setkání s rodinami jsou minulos-
tí. A jak se připravujeme na vstup
do nového roku, klademe si otázku
– jaký bude? Ze všech stran slyšíme
nepříliš příznivé prognózy o nastu-
pující hospodářské krizi a přiduše-
né ekonomice. Lidé začínají mít
obavu o práci, o to, jak budou zvlá-
dat problémy, kterého mohou za-
sáhnout opravdu každého.
Nechci vás utěšovat sliby, které
bych nemohl splnit. A tak jen budu
konstatovat, že se jako primátor
i jako senátor budu v rámci svých
možností a kompetencí zasazovat
o to, aby lidé pociťovali dopady fi-
nanční recese co nejméně. 
Nikdy jsem nebyl pověrčivý. Kon-
cem loňského roku však pro mne
a další regionální politiky připravi-
li novináři celoroční horoskop. Pla-
nety mně již podle něho neměly být
tak příznivě nakloněny jako v mi-
nulosti. Využil jsem tedy klidu svá-
tečních dnů k malému zamyšlení,
do jaké míry byla předpověď „prav-
divá“. A došel jsem k závěru, že přes
poměrně negativní předpověď byl
ten uplynulý rok docela úspěšný.
Pochopitelně ne všechno se mi po-
dařilo v osobním a pracovním živo-
tě zvládnout přesně podle představ.
Ale tak už to v životě chodí a znáte
to jistě všichni. Novoroční předse-
vzetí se lehce přijímají, ale s jejich
plněním už někdy bývají problémy.
Ale stojí za to se na chvilku zastavit
a rozmyslet si, co si od života přeje-
me, podívat se zpět, co se nám po-
dařilo a kde jsme zklamali sebe či
druhé.
Vážení a milí spoluobčané, věřím,
že rok 2009 společně prožijeme
v porozumění a snaze o překonání
všech problémů dnešní nejisté doby.
Přeji Vám pevné zdraví, dobré ro-
dinné zázemí a pohodu.

Chcete být informováni o nových článcích na webu města?
Stačí se zaregistrovat pro Zasílání novinek!
V nabídce zaškrtněte, o které části webu máte zájem, vyplňte emailovou
adresu a pak už vám neunikne žádná novinka. 
Upozornění na nové články vám bude přicházet na váš email.

www.mu-prerov.cz

■ Sloupek primátora
úhradu nákladů spojených s provozem
kina Hvězda v roce 2008.
� Schválili rozpočet statutárního měs-
ta Přerova na rok 2009:
příjmy celkem 1 011 925 400 Kč
výdaje celkem 1 011 925 400 Kč
z toho financování 46 872 000 Kč
� Stanovili celkový počet zaměstnanců
města Přerova, kteří budou zařazeni do
Městské policie na 51. 
� Vyhlásili Grantový program pro rok
2009. Více na str. 10.
� Vydali obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka o čistotě a o ochraně veřejné zeleně.
� Vydali obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka č. 13/2001, o nakládání s komunál-
ním odpadem. 

� Vzali na vědomí obsah výzvy primá-
tora Ing. Jiřího Lajtocha a náměstkyně
primátora Mgr. Eleny Grambličkové mi-
nistrovi dopravy k dodržení stanovených
termínů výstavby úseků dálnice D1 Ří-
kovice–Přerov a Přerov–Lipník nad Beč-
vou, a to zejména z důvodu ochrany
zdraví obyvatel před nepříznivými účin-
ky znečištění ovzduší způsobeného do-
pravním přetížením vnitřních komuni-
kací města.
� Zrušili své předcházející usnesení,
kterým schválili pojmenovat ulici v Pře-
rově, část Přerov I-Město názvem gen.
Fajtla a schválili pojmenovat tuto ulici
Hostýnská.

Úplné znění usnesení najdete na
www.mu-prerov.cz

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 2. února
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

■ Upozornění

Komise pro občanské záležitosti
Obřady zlatých a diamantových svateb

Vzhledem k tomu, že došlo k novelizaci zákona o matrikách, kterou bylo ome-
zeno získávání informací z matričních knih, nebude manželům, kteří oslaví pa-
desáté nebo šedesáté výročí svatby zasíláno blahopřání s nabídkou slavnostní-
ho obřadu. 
Pokud o něj budete mít zájem, kontaktujte organizační pracovnici komise, která
vám sdělí bližší informace: I. Veselá, Kancelář primátora, tel. 581 268 452, e-mail:
ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobně, Magistrát města Přerova, nám. T. G. Ma-
saryka č. 2, přízemí.

■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 1. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

4. 1. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

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

18. 1. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

25. 1. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

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

Uzavfiení lékáren v období svátkÛ: 

stfieda 31. 12. 2008 lékárna Zlat˘ zubr, lékárna U kostela, lékárna Alfa – otevfieno do 12 hod.

pátek 2. 1. 2009 lékárna Alfa, lékárna U ·tûstûny, lékárna U kostela

sobota 3. 1. 2009 lékárna Alfa, lékárna U kostela



4 PŘEROVSKÉ LISTY ■ LEDEN 2009

Co považujete za největší
úspěch svého politického

klubu v právě končícím roce
2008 (a naopak)?

Václav Zatloukal
předseda politického
klubu zastupitelů za
ČSSD

Nejvíce si cením toho, že desetičlenný
klub zastupitelů ČSSD pracuje, na rozdíl
od mnoha jiných, jako jeden tým, že ná-
zory a postoje našich zastupitelů jsou
konzistentní. Kromě jiného zřejmě i to
přispělo k našemu výbornému výsledku
v krajských volbách i ve volbách senát-
ních, v nichž uspěl primátor Jiří Lajtoch.
Za úspěch považujeme také to, že se nám
v letošním roce podařilo ve spolupráci
s koaličním partnerem zrealizovat řadu
potřebných investičních akcí. Dokončili
jsme nový Domov pro seniory, opravili
řadu komunikací, vyčistili Lagunu, po-
stavili několik nových sportovišť, pokra-
čovali v další etapě regenerace Předmos-
tí a zaměřili jsme se na opravy naší nej-
známější kulturní památky – přerovské-
ho zámku. Podporovali jsme naši ná-
městkyni primátora Šárku Krákorovou
Pajůrkovou v jejím úsilí zdárně zprovoz-
nit Domov pro seniory a zkvalitnit další
sociální a školská zařízení města Přerova. 

Ing. Naděžda
Jačková
předsedkyně
politického klubu
zastupitelů za ODS 

Rok 2008 byl pro náš klub velmi čino-
rodý. Zaměřili jsme se především na
úkoly z našeho volebního programu,
které mají dlouhodobý horizont a jejich
efekt není okamžitý. Na úřadě proběhla
procesní analýza a nyní, v její druhé eta-
pě, usilujeme o její uvedení do života.
Důležitá pro činnost a chod magistrátu
je i započatá restrukturalizace příspěv-
kových organizací, která pozvolna po-
kračuje. V současné době z původních
osmi organizací jsou čtyři, z toho jedna
obchodní. Cílem této přeměny je zefek-
tivnění řízení a zprůhlednění hospoda-
ření. V oblasti investic si nejvíce ceníme
dokončení příprav k realizaci rekon-
strukce autobusového nádraží. Započa-
li jsme také s opravou komunikací, bu-
dováním cyklostezek a parkovišť. Velký
důraz od začátku klademe na získávání
prostředků z operačních programů. Nej-
větším úspěchem je v této oblasti získá-
ní 100 milionů korun dotace na rekon-
strukci již zmíněného autobusového
nádraží. Za velký úspěch také považuje-
me budování a realizaci stezky Před-
mostím až do pravěku a získání 7 milio-
nu korun dotace na výstavbu Infocentra
v Předmostí. 

Za význačného přispění města se poda-
řilo například zachovat i pro budoucnost
provoz základní umělecké školy ve stáva-
jící budově nebo napomoci vybudování
stanice pro handicapované živočichy.

Ne vše se nám však daří tak, jak by-
chom si představovali. Nepodařilo se
nám například rozhýbat bytovou vý-
stavbu, ale budeme činit všechny kroky
tak, abychom i tento bod našeho voleb-
ního programu do konce tohoto voleb-
ního období splnili.

Vladimír Puchalský
předseda politického
klubu zastupitelů za
Společně pro Přerov

Úspěch: Rychlá orientace kdo je v Pře-
rově kdo a co je v Přerově co, a na konci
vidíme světlo.
Opak: Kolegové zatím chápou, že ne-
zdravím, přestože v paní náměstkyni vy-
volávám představu opeřence.

Petr Laga
předseda politického
klubu zastupitelů za
KSČM

Co se podařilo: Velkým úspěchem je
otevření domova důchodců – bez ohle-
du na problémy s jeho dokončením a vy-
naloženými náklady. Domov důchodců
jsme začali prosazovat jako první již na
počátku 90. let. Pokrok nastal také v pro-
jednávání zachování přerovského letiš-
tě – za úspěch považujeme alespoň čás-
tečné zachování vojenského provozu
a ve spolupráci s Olomouckým a Zlín-
ským krajem intenzivní práce na zabez-
pečení provozu smíšeného, bohužel se
od samého počátku o tuto problemati-
ku zajímali pouze poslanci KSČM Mlčák
a Černý společně s krajským zastupite-
lem Neklem. Vláda ČSSD na radnici ne-
byla schopna dojednat lepší situaci se
svými ministry obrany (Kostelkou a Tvr-
díkem). Úspěchem je také získání dota-
cí a připravení kompletní dokumentace
k rekonstrukci autobusového nádraží,
která započne na jaře roku 2009
Co kritizujeme: Stále přetrvávající pro-
blémy v dopravě a ne zrovna vstřícný
postoj Ministerstva dopravy a Ředitel-
ství silnic a dálnic. Mrzí nás zbytečný
a dle našeho názoru nevýhodný prodej
akcií Kabelové televize Přerov. Kritizu-
jeme i nezájem odpovědných činitelů
města o zvrácení situace při pronájmu
Přerovské nemocnice a stávající situaci
v Technických službách po vynucené
restrukturalizaci. Nelíbí se nám ne-
správný postup radních při uzavírání
smluv na velké investiční akce bez před-
chozího projednání finančního zajiště-
ní v zastupitelstvu. V průběhu roku se
mnohokrát stalo, že radní a městská ko-
alice nejednou předstoupila dle našeho

názoru před zastupitelstvo a zejména
opozici nepřipravena fundovaně zdů-
vodnit své postoje, jistá si svou převa-
hou při hlasování.

MUDr. Michal
Chromec
předseda politického
klubu zastupitelů za
Přerovskou koalici

Přerovská koalice získala v komunál-
ních volbách jen dva mandáty. Tím je
dána role, kterou nám občané města ur-
čili. Nejsme součástí vládní koalice. Jsme
dva a sedíme na konci stolu. Přesto, že
na nás táhne od dveří, zatím lékaře ne-
navštěvujeme. To považujeme oba za
velký úspěch. Tím, že nám určili místa
v průvanu, máme na druhou stranu tu
výhodu, že sedíme blízko k občanům
a někdy dokonce slyšíme, co o nás říka-
jí. Ve zkratce se to dá přeložit do lako-
nického konstatování, které přečkalo
všechny dosud panující režimy: „ Komu
dal pán Bůh úřad, tomu dal i rozum.“
Toto konstatování plné ironie je zhusta
pravdivé, ale to neznamená , že se sami
občané nemohou mýlit. Za úspěch po-
važujeme, že při vší kritičnosti vůči ve-
dení města jsme ani v tomto roce ne-
podlehli populismu a říkali vždy, co si
doopravdy myslíme. Někdy se to nelíbi-
lo vládní koalici, někdy zase naší tvrdé
opozici. 

Přesto se však několikrát podařilo za-
bránit nesmyslu a nespravedlnosti, a to
napříč všemi stranami – vládními i opo-
zičními. Příkladem je případ Chemo-
projektu a jednoho konkurzu na místo
ředitele školy. Tato vítězství rozumu
nad hmotou jsou naší nadějí do příští-
ho roku.

Ing. Marta
Valenčíková
předsedkyně
politického klubu
zastupitelů za
KDU-ČSL

Politický klub KDU-ČSL si považuje za
čest, že úspěšně hájil zájmy občanů pří-
městské části Žeravice. Vážíme si obča-
nů Žeravic, kteří s nasazením a dobrou
připraveností bránili své životní pod-
mínky.

Mrzí nás, že některé materiály jsou
předloženy zastupitelům bez projedná-
ní s občany a často v rozporu s jejich záj-
my, například umístnění radnice na
Horním náměstí a další. Často tyto spor-
né materiály jsou projednávány v pozd-
ních večerních hodinách.

Potěšil nás nový název ulice Hostýn-
ská, který bude zdobit nově vzniklou uli-
ci v Přerově. Tento název prošel těsně
o jeden hlas. 

V podobném duchu jsme oslovili
i senátora a poslance, kterým jsme

položili následující otázku:

Co se vám podařilo prosadit
v roce 2008 v zájmu občanů

Přerova, případně
přerovského regionu?

Ing. Jiří Lajtoch
senátor

Jako senátor jsem mandát získal díky
hlasům občanů našeho města. Mým
úkolem je však pracovat pro všechny li-
di, bez ohledu na to, kde žijí. Pochopi-
telně mám ale mimořádný zájem o roz-
voj našeho regionu. Málokdy se podaří,
aby člověk něco prosadil sám. Osobně
jsem byl u tří významných věcí: jsem
rád, že se nám podařilo dokončit domov
důchodců, který už od podzimu slouží
seniorům. Jsem pyšný, jak se nám pře-
stavba podařila, a že se v tomto moder-
ním zařízení lidé cítí opravdu velmi dob-
ře. Dodnes se někdy hovoří o vysoké ce-
ně. Asi by skutečně bylo levnější vysta-
vět penzion pro důchodce v novotě.
Osobně si myslím, že tato cesta není
vždy z dlouhodobého pohledu nejšťast-
nější. Opuštěné objekty totiž velmi rych-
le chátrají, nakonec každý známe ve
svém okolí nějaký odstrašující příklad.
Jsem přesvědčen, že naše řešení bylo ro-
zumné. 

Druhým úspěchem je rychlá rekon-
strukce podjezdu v Přerově Předmostí,
na kterou se mi podařilo urychlit získá-
ní finančních prostředků. Rád bych vy-
zdvihl práci dodavatelských firem, které
dokončily rekonstrukci s téměř čtrnácti-
denním předstihem. 

A také jsem spolupracoval při získává-
ní dotace na rekonstrukci autobusového
nádraží. Věřím, se bude našim občanům
líbit a po dokončení bude cestování au-
tobusem pohodlnější a příjemnější.

Jindřich Valouch
poslanec

Považuji své hlasování v Poslanecké
sněmovně ve prospěch změn řady záko-
nů, které předkládala ke schválení pro-
střednictvím svých poslanců ČSSD, za
prosazování zájmů většiny občanů pře-
rovského okresu. Tyto návrhy se týkaly
oblastí, které zatěžují naše občany ze-
jména ekonomicky. Jedná se například
o oblast zdravotnictví, sociální, daňo-
vou, školství i aktuální řešení finanční
a hospodářské krize. K poslednímu uve-
denému problému jsem vystoupil v Po-
slanecké sněmovně v 49. týdnu letošní-
ho roku a informoval jsem poslance
o aktuální situaci, která se přímo dotýká
podniků v našem regionu.

Malé ohlédnutí za přerovskou politickou scénou
Při příležitosti končícího roku jsme se obrátili na předsedy jednotlivých klubů zastupitelů s dotazem:

pokračování na straně 5 �
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To zcela konkrétní je vždy dáno fi-
nančními prostředky, které přijdou do
regionu. Na základě mojí žádosti se mi
podařilo zajistit podporu dvou projektů,
a to stavbu nového Tyršova mostu v Pře-
rově ve výši 2 milionů korun a dokonče-
ní přestavby tělocvičny v Brodku u Pře-
rova také ve výši 2 milionů korun.

Mgr. Zdeněk
Boháč
poslanec

Každé pondělí se potkávám v posla-
necké kanceláři v Městském domě v Pře-
rově s občany, kteří se na mne obracejí
s drobnými, ale i většími problémy. Ně-
kdy stačí poradit, kam se obrátit, jindy se
svými spolupracovníky hledáme cestu,
jak jim pomoci. 

V rámci své práce v Poslanecké sně-
movně, o které se v médiích příliš ne-
mluví, si dovolím připomenout aktivity
ve Výboru pro obranu směřující k za-
chování vojenských posádek jak na pře-
rovském letišti, tak i v Lipníku nad Beč-
vou a Hranicích.

V rámci své práce, o které se naopak
v médiích mluví až příliš, jsem prosadil
na rok 2008 prostředky ve výši 30 milio-
nů na různé projekty v celém přerov-
ském regionu. Například na regeneraci
přerovské Laguny přišla finanční pod-
pora ve výši 2,7 milionu a na obnovu ná-
dvoří přerovského zámku 4,3 milionu
korun. Abychom nemluvili pouze o Pře-
rovu, obec Jezernice získala dotaci ve vý-
ši 2 miliony na rekonstrukci místních ko-
munikací.

Na rok 2009 se mi podařilo v rámci
státního rozpočtu zajistit prostředky na
potřebné projekty v celkové výši 10 mi-
lionů korun. Například na dětská hřiště
v Přerově dostaneme podporu v objemu
917 tisíc korun, pro TJ Sokol Rokytnice
přijde na rekonstrukci budov a zázemí
4,5 milionů korun, stejnou sumu dosta-
nou kozlovičtí občané na rekonstrukci
sportovního areálu. Věřím, že veškeré ty-
to aktivity zpříjemní život občanů v na-
šem regionu.

Ladislav Mlčák
poslanec 

Jako opoziční poslanec bych snad měl
uvést, co se nepodařilo. Nejsem spokojen
například s poplatky ve zdravotnictví,
které všichni občané platí od 1. ledna
2008 a zatím se nepodařilo je zrušit. Rov-
něž nemohu být spokojen s výší příjmů
ve veřejném i soukromém sektoru, sa-
mozřejmě s výší důchodů, s řadou zále-
žitostí v sociální oblasti. V popředí mé po-
zornosti zůstává obchvat města Přerova
a dálniční propojení, řešení provozu na
přerovském letišti. Jako místopředseda
výboru se zabývám problematikou život-
ního prostředí, výstavbou dalšího domu
pro seniory, protože kapacita je stále ne-
dostatečná a řeším řadu dalších otázek.
Pokud se týká přímo hmotné stránky, tak
jsem zajistil finanční prostředky na „za-
síťování“ území pro výstavbu rodinných
domů v obci Paršovice, rekonstrukci ma-
teřské školy v obci Bezuchov a na výstav-
bu nového hřiště mateřské a základní
školy v obci Prosenice. Šaf

Malé ohlédnutí...
� dokončení ze strany 4

„Pro rok 2009 schválili zastupitelé do
jednotlivých oblastí celkovou částku ve
výši 4 020 000 korun. Z toho připadla na
oblast sportu částka 2 miliony korun, na
oblast sociální a oblast zdravotnictví 1 200
tisíc korun. Do oblasti kultury půjde část-
ka 520 tisíc korun a na oblast volného ča-
su je vyčleněno 300 tisíc korun. O poskyt-
nutí finanční podpory rozhodnou zastu-
pitelé na svém dubnovém zasedání,“ in-
formoval Miroslav Lakomý z odboru škol-
ství přerovského magistrátu. 

Žadatelé předkládají písemné žádos-
ti o finanční podporu na předepsaných
formulářích do 11. února 2009. Formu-
láře žádostí jsou k dispozici ke stažení
z webových stránek statutárního města
Přerova (www.mu-prerov.cz, cesta: Ma-
gistrát, Granty a dotace, Dotace města –
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
nebo Granty a dotace z oblasti sociální
a zdravotnické nebo Kancelář primáto-
ra), nebo k vyzvednutí na příslušných
odborech Magistrátu města Přerova
a v Městském informačním centru.

Při vyplňování formuláře žádosti postu-
pujte dle pokynů uvedených v zásadách
grantového programu. Jsou k dispozici na
webových stránkách města (www.mu-
prerov.cz, cesta: Magistrát, Granty a do-
tace, Dotace města – Odbor školství, mlá-
deže a tělovýchovy nebo Granty a dotace
z oblasti sociální a zdravotnické nebo
Kancelář primátora) a k nahlédnutí na
příslušných odborech magistrátu.

Žádosti zasílejte na adresu: Magistrát
města Přerova, Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy (při žádosti o finanční
podporu v oblasti sportu nebo v oblasti
volného času); Odbor sociálních služeb
a zdravotnictví (při žádosti o finanční
podporu v oblasti sociální nebo v oblas-
ti zdravotnictví); Kancelář primátora (při
žádosti o finanční podporu v oblasti kul-
tury); Bratrská 34, 750 11 Přerov 2.

V případě osobního podání musí být
žádosti zaevidovány na podatelně ma-
gistrátu nejpozději 11. února 2009 do 17
hodin. Žádosti o finanční podporu nelze
podávat elektronickou poštou.

Využijte možnosti získat grant
Již od roku 2000 město schvaluje grantový program, jehož

cílem je podpora projektů v oblastech sportu, kultury,
volného času, v oblasti sociální a zdravotnictví.

5 490 000 Kč HC Zubr Přerov
245 000 Kč Fotbalový klub Kozlovice
217 000 Kč FK Viktorie Přerov
882 000 Kč 1. FC Přerov o.s.
72 000 Kč Tělovýchovná jednota Sokol

Čekyně
130 000 Kč Tělovýchovná jednota Po-

zemní stavby Přerov-Předmostí
82 000 Kč Tělovýchovná jednota Sokol

Újezdec
72 000 Kč Tělovýchovná jednota Uni-

on Lověšice
1 600 000 Kč Přerovský volejbalový

klub
450 000 Kč Tenisový klub Precolor Pře-

rov
350 000 Kč Tělovýchovná jednota Po-

zemní stavby Přerov-Předmostí
325 000 Kč Sportovní klub Přerov
185 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol

Přerov
125 000 Kč Sportovní klub Žeravice
275 000 Kč TJ Spartak Přerov na pro-

voz kuželny, loděnice, atletického
oválu včetně sektorů technických
disciplín a fotbalového hřiště s umě-
lou trávou. 

200 000 Kč Auto klub Přerov-Město
v AČR na provoz tratě v areálu Pře-
rovské rokle. 

260 000 Kč Armáda spásy na činnost
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež a na sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením. 

260 000 Kč Centrum setkávání o.s. na
provoz organizace. 

800 000 Kč Český červený kříž – ob-
lastní spolek

260 000 Kč Kappa-Help na činnost kon-
taktního a krizového centra, nízkop-
rahového zařízení pro děti a mládež
Klub Metro a na terénní programy. 

530 000 Kč Oblastní charita Přerov
140 000 Kč Sdružení Most k životu
260 000 Kč Svaz tělesně postižených

v ČR, o.s., místní organizace Přerov
90 000 Kč Člověk v tísni o.p.s.
200 000 Kč Tenisový klub Precolor Pře-

rov na náklady spojené s pořádáním
akce Zlatý kanár 2009.

150 000 Kč Nadační fond Genáček na
náklady spojené s pořádáním akce
Mosty 2009.

55 000 Kč Divadlo Dostavník Přerov
o.s. na přípravu a realizaci premiéry
hry Nejstarší řemeslo v roce 2009.

55 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol
Přerov na provoz složky – Loutkové
divadlo.

3 980 000 Kč IMIT s.r.o. na částečnou
úhradu nákladů souvisejících s pořá-
dáním veřejných kulturních vystou-
pení a představení v Městském do-
mě.

1 000 000 Kč Nadační fond Přerovské-
ho jazzového festivalu na organizač-
ní náklady spojené s uskutečněním
XXVI. Československého jazzového
festivalu v roce 2009.

Zastupitelé rozhodli o přímých finančních
podporách

Na svém posledním jednání v prosinci schválili zastupitelé
přímé podpory pro rok 2009 následujícím subjektům:

Do civilu odešli JUDr. Jiří Zlámal a plk. Jaroslav Braun. 
Začátkem prosince se uskutečnilo pracovní jednání Bezpečnostní rady města Přerova. Její před-
seda primátor Ing. Jiří Lajtoch se rozloučil s jejím členem plk. JUDr. Jiřím Zlámalem, ředitelem
Okresního ředitelství Policie ČR, který odešel k 31. 12. 2008 do civilu. Současně se rozloučil
s plk. Jaroslavem Braunem, velitelem 23. základy vrtulníkového letectva E. Beneše, který ke stej-
nému datu odešel z řad Armády ČR.

■ Ohlédnutí
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Setkání s úspěšnými sportovci, představiteli kulturního života města a podnikateli. V polovině prosince se v Mer-
vartově síni přerovského zámku setkali městští radní s úspěšnými občany města. Ze 75 nominovaných nakonec vybrali 38 občanů, kteří v letoš-
ním roce dosáhli významných úspěchů v oblasti sportu, kultury a podnikatelských aktivit. Primátor jim poděkoval a slíbil, že přehled všech no-
minovaných i s výčtem jejich úspěchů bude zapsán v kronice našeho města za rok 2008.

foto Jan Čep

V závěru roku se dostalo ocenění
a poděkování bezpříspěvkovým dár-
cům krve.

Ve slavnostních prostorách Mervartovy
síně přerovského zámku převzali z rukou
předsedkyně Českého červeného kříže
Heleny Podařilové, primátora města Pře-
rova Ing. Jiřího Lajtocha a primáře trans-
fúzního oddělení přerovské nemocnice
MUDr. Štefana Rekovského celkem 45

bronzových, 32 stříbrných a 10 zlatých
medailí. Vedle medailí Českého červené-
ho kříže zlatí dárci dostali dárkové balíč-
ky, které připravili pracovníci magistrátu.

Zlaté medaile za 40 bezplatných od-
běrů obdrželi Konstantin Brosteanu,
Stanislav Čechák, Karel Dolák, Vladi-
mír Dvořák, Vít Grulich, Radek Hrubý,
Ing. Pavel Hanzlík, Augustin Kozák, Jan
Krutil a Jaroslav Miklík. Šaf

Zlaté medaile za 40 bezplatných odběrů převzalo deset dobrovolných dárců.
foto Jan Čep

Téměř 500 dětí se v uplynulém roce zúčastnilo soutěží s různou tematikou pořádaných pra-
covníky Střediska volného času Atlas a Bios. foto archiv SVČ Atlas a Bios

■ Nepřehlédněte: výtvarné soutěže

Děti, pozor, červená!
Členové komise bezpečnosti, preven-

ce kriminality a BESIP společně s měs-
tem vyhlašují výtvarnou soutěž s bez-
pečnostní tématikou s názvem Děti,
pozor, červená! Je určena dětem ve vě-
ku od 4 do 15 let.

Smyslem soutěže je upozornit na ne-
bezpečí na silnicích a ulicích, které hro-
zí všem, kdo nedodržují pravidla silnič-
ního provozu. Úkolem soutěžících je na-
kreslit obrázek, na kterém znázorní situ-
ace na přechodech pro chodce, na říze-
ných křižovatkách, na nebezpečných
místech, dopravní nehody, práci policis-

tů, pracovníků záchranné služby. Cílem
je názorně ukázat, kdo a jaké dělá chyby.

Soutěží se ve třech kategoriích: před-
školní, mladší školní a starší školní věk.

Výtvarné práce odevzdávejte do
31. března na podatelnu Magistrátu
města Přerova, Bratrská 34, Přerov. Vý-
tvarné práce vyhodnotí odborná porota.
Slavnostní tečkou soutěže bude vernisáž
dětských prací v kině Hvězda v Přerově.
Úspěšným autorům všech tří kategorií
budou předány diplomy a věcné ceny.

Jarmila Kubisová, komise bezpečnosti, 
prevence kriminality a BESIP

Středisko volného času ATLAS a BIOS
vyhlašuje pro děti na leden a únor vý-
tvarnou soutěž s názvem Sněhulákovy
radovánky.

Soutěž je určená dětem všech věko-
vých kategorií a ke ztvárnění daného té-

matu mohou použít různé výtvarné
techniky. Na zadní straně obrázku musí
být jméno, věk a telefon. Uzávěrka vý-
tvarné soutěže je 20. února. Autoři těch
nejpěknějších prací budou jako vždy od-
měněni hezkým dárkem.

Sněhulákovy radovánky

■ Připravujeme

Přerované oslaví
Masopust

Povzbuzeni ohlasem předvánočních
Cukrlat jsme se rozhodli představit dal-
ší z lidových tradic, a to Masopust. 

Zveme všechny v maskách i bez masek
do masopustního průvodu. Zejména pro
děti jsme připravili na 14. a 15. února díl-
nu v prostorách občanského sdružení
Cukrle (v budově bývalých jeslí – U Beč-
vy 1), ve které si budete moci vlastní
masky připravit. Průvod vyjde v 10.30
hodin od Cukrlete vstříc masopustním
radovánkám, které zakončíme odpoled-
ní tancovačkou při muzice na terase
Cukrlete. Kristina Glacová

■ Ohlédnutí

Přerovské listy 
na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF najde-
te na adrese www.mu-prerov.cz. Pro
kontakt s redakcí Přerovských listů
můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.

■ Ohlédnutí

Setkání oceněných dárců krve
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� Myslíte, že i v dnešní době, kdy děti
ovládly počítače a další technické vy-
moženosti, má loutkové divadlo bu-
doucnost?

Dnešní doba je plna změn, které pře-
dešlé generace v takové rychlosti neza-
žívaly. Přestože je plna počítačů a digi-
tálních přístrojů, jsou určité hodnoty,
které stále přetrvávají. Mezi ně patří prá-
vě loutkové divadélko. Provází člověka
životem od útlého dětství a někdy se
k dřevěným postavičkám vrací celý život.
Ať už jako loutkoherec nebo věrný divák. 

Na Kašpárka chodila v Přerově větši-
nou už maminka, tatínek, strýc, děda
i babička. Takže tradice pokračuje dále
a oni se svými ratolestmi se rádi přijdou
podívat znovu. O tom svědčí většinou
plné hlediště vděčných diváků. Nemá-
me obavy, že by svět techniky vytlačil
dětský svět fantazie, kde navíc vždy vítě-
zí dobro nad zlem.

� Jak jste začínala v loutkovém divadle?
Kdo vás pro loutkové divadlo získal?

Já jsem začínala hrát sotva jsem zvlád-
la první čtení, a to v sedmi letech. Moje
první role byla proto dětská. Hrála jsem
malou holčičku v pohádce Hračky na
cestách. Do divadla chodila moje teta
Emilie Špirková a její známí. No, a já tam
s ní chodila už jako předškolák. Kouzlo
jeviště a loutek mně učarovalo a stalo se
nedílnou součástí života. Byly sice ně-
které okamžiky, kdy jsem se načas odml-
čela, ale nebylo to nadlouho. Životní
mezníky jako maturita, státní zkoušky či
narození dcerky chtěly taky své. Vždy
jsem se však vrátila zpět a také naše dce-
ra Květa zde hrála od svých šesti let až do
dvaceti, kdy odešla na studium do Brna.
Většinou jsme spolu hrály Kašpárka, pro-
tože jeden člověk loutku na dvoumetro-
vých nitích shora vodí a druhý recituje
dole do mikrofonu. Zásadně hrajeme to-
tiž na živo bez playbacku. Loutkářské ře-
holi se věnuje i celé příbuzenstvo.

Asi máme něco v genech po našich
předcích, protože už náš prastrýc Sil-
vestr Pleva dělal starostu v Sokole, pod
jehož hlavičkou hrajeme i my.

� Pokud vím, povoláním jste učitelka.
Jak vzpomínáte na svou pedagogickou
dráhu?

Na pedagogickou práci vzpomínám
velmi ráda. Vybrala jsem si dobře, i když
na počátku stálo dilema – fakulta lout-
kářská či pedagogická? U obou byla prá-
ce pro děti a člověk musí „hrát divadél-
ko“ v dobrém slova smyslu také. Ale byl
to počátek let šedesátých a jako posluš-
ná dcera jsem vystudovala napřed něco
„pořádného“, protože doma herce z po-
volání mít nechtěli. I tak mě to nemrzí,

protože ve škole i v divadle jsem mohla
pracovat pro děti. Učila jsem napřed
v okolních vesnicích – Tučíně, Dluhoni-
cích, kde jsem dělala ředitelku, a poté
v Buku. Byla to doba rušení malotřídek
a nástup učení množin, a tak jsem se na
vesnici už nevrátila. Vzpomínám na to-
to období velmi ráda také proto, že se
zde učilo beze spěchu, v klidu a pohodě.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila
v Přerově na ZŠ Trávník, kde jsem učila
až do svého odchodu do důchodu – pl-
ných 25 let. I zde jsem učívala malé žáč-
ky. Mojí parketou byla první a druhá tří-
da. Nezapomenu na ten krásný pocit,
když do první třídy přišly děti, které to-
ho ještě moc neuměly a za deset měsíců
jsem měla před sebou žáčky, kteří četli,
počítali do dvaceti a uměli napsat ma-
mince dopis. Viděla jsem, že moje práce
je užitečná. A i tyto všechny žáčky na-
vštěvoval ve třídě vždy Kašpárek nebo ji-
né loutky. Vím, že na toho „svého“ Kaš-
párka vzpomíná celá řada dnes už do-
spělých prváčků. Mám radost, když i ny-
ní, kdy můj zdravotní stav je kvůli pohy-
bovým potížím horší, se hlásí ke mně
spousta žáků i rodičů. Je to pro mě po-
hlazením pro duši a vědomím, že jsem
svůj aktivní život nežila zbytečně.

� Vraťme se však k loutkovému divad-
lu. Můžete vzpomenout některé své ús-
pěchy?

V loutkovém divadle jsem začínala s re-
citováním dětských rolí. Až jsem o něco
povyrostla, začala jsem se zajímat o vo-
dění loutek. Moc se mi líbilo, jak pod mý-
ma rukama dřevěné postavičky ožívají.
I předtím jsme hrávali s maňásky v ma-
teřských školkách i v Michalově, ale opra-
vdové marionety (loutka vedená shora na
nitích, pozn. red.), to už je zcela něco ji-
ného. Vodění loutek mě natolik očarova-
lo, že se mu věnuji dodnes. Jezdívali jsme

též hrát do Německa a Polska, kde jsme
pro děti vytvořili varietní program. Tak
jsem vodila různé druhy loutek – žonglé-
ra s kuličkou a židlí, baletku, slony, zpě-
vačku, akrobata na kole a mnoho dalších.
Také jsem vystupovala na otevřeném je-
višti s loutkami daleko většími než jsou
v divadle. Po povodni nám však zůstala
jen loutka Armstronga a Jeníček s Ma-
řenkou z opery Prodaná nevěsta.

Největším úspěchem pro mě bylo ví-
tězství na první oblastní přehlídce lout-
kařů – sólistů v roce 1977, kde jsem zví-
tězila a postoupila na celostátní přehlíd-
ku, Loutkářskou Chrudim. Bohužel pro
náhlé onemocnění jsem se jí nemohla
zúčastnit.

V divadle bylo občas potřeba dělat i ji-
né věci, proto jsem působila několik let
jako zvukař a mistr hudby. Jindy jsem
pomáhala také se světlem, obšíváním
loutek či výrobou a malováním kulis. Po
několik let jsem také zastávala místo ve-
doucí loutkového souboru. Ani práce re-
žiséra mi není cizí. Režírovala jsem spou-
stu pohádek, jako například Broučky,

Sněhurku a sedm trpaslíků, Čertimlýn,
Popelku, Kocoura v botách, Šípkovou
Růženku, Štědrý večer a mnoho dalších.
I nyní se pouštím spolu s mladými kole-
gy do nastudování hry, která se velmi
dlouho nehrála, je to Pohádka z kouzel-
né obálky od doktora Jana Malíka. 

Vidíte tedy, že ani dvě francouzské ho-
le, jež mě nyní doprovází, mi divadelní
elán nevzaly. Za tuto činnost jsem do-
stala několik ocenění od Svazu českých
divadelních ochotníků, ale největším
oceněním je pro mne medaile Jana
Amose Komenského, protože všechnu
tuto činnost jsem dělala a dělám právě
pro město Přerov.

� A otázka poslední. Jak vidíte bu-
doucnost loutkového divadla v našem
městě?

Jak to vidím? Loutkové divadlo v Přero-
vě má téměř stoletou tradici. Hrálo se zde
do roku 1936 nepravidelně, od roku 1936
v nové sokolovně pravidelně každou ne-
děli od podzimu do Velikonoc s výjimkou
2. světové války a potopy v roce 1997. Do-
volte mi ten výraz, ale i po totálním zni-
čení povodní povstalo divadélko znovu
jako Fénix z popela a hraje úspěšně dál. 

Myslím, že nic nepřekoná intimitu di-
vadelního prostředí, kde má divák vše na
dosah ruky. Nejsme divadlem s alterna-
tivní tvorbou, ale divadlem klasickým,
kterých už mnoho není. Hrajeme hry jak
staršího typu od Fr. Čecha s Kašpárkem
a Pivoňkou, V. Cinybulka, J. Skupy nebo
J. Malíka. Převažují však stále známé kla-
sické pohádky, které přitahují všechny
věkové kategorie. Vidím proto budouc-
nost loutkového divadla optimisticky
a věřím, že i ti dnešní malí caparti sem
přivedou své budoucí potomky.

Zásluhu na dlouholetém fungování má
samozřejmě i město Přerov, kterému
chci za to poděkovat stejně jako všem
našim sponzorům. Miroslav Rozkošný

Mezi pěti občany, kteří u příležitosti 90. výročí vzniku samostatné-
ho československého státu převzali Cenu města Přerova – medaili
Jana Amose Komenského, byla jediná žena. Za celoživotní práci
v oblasti amatérského loutkářství a propagaci města Přerova získa-
la vyznamenání Mgr. Eva Černá.

Životem mě provázel Kašpárek
Rozhovor s Mgr. Evou Černou, držitelkou Ceny města Přerova 
– Medaile J. A. Komenského

Mezi kolegy loutkáři
foto Jan Čep
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� 1. 1. 1954 – před 55 lety zemřela
v Petřkovicích u Ostravy Emilie Lu-
kášová, MUDr., dětská lékařka, která
se zasloužila o otevření ústavu pro
matky a kojence v Ostravě. Je autor-
kou 28 vědeckých pojednání. Narodi-
la se 30. 9. 1900 v Přerově-Lověšicích.
� 2. 1. 1889 – před 120 lety se narodil
v Trnavě u Zlína Slavomír Krato-
chvil, účastník protirakouského
a protiválečného odboje za 1. světo-
vé války, člen přerovského Sokola. Za
rozšiřování letáků „obsahujících čes-
kou báseň, ve které se nynější váleč-
né poměry, účel války a obětavost obyvatelstva líčí
způsobem pobuřujícím a nabádá se k činům, které
směřují ke zvýšení nebezpečí pro stát z venku a ku
vzpouře uvnitř“, byl v Přerově zatčen, odsouzen k tre-
stu smrti a 23. 11. 1914 v Ostravě popraven. Byla to
první oběť protirakouského odboje v Čechách. Jedna
z ulic Přerova nese jeho jméno.
� 18. 1. 1929 – před 80 lety zemřel
v Přerově Vítězslav Nečas, PhMr., lé-
kárník, který zde působil od roku
1904, první předseda Národního vý-
boru v Přerově po vzniku ČSR v říjnu
1918, podporovatel umělců. Byl čle-
nem Okrašlovacího spolku, Morav-
ského říčního a průplavního spolku, pracoval v teni-
sovém klubu SK Přerov, člen výboru Svazu čsl. lékar-
nictva v Praze a Zemské zdravotní rady v Brně, mí-
stopředseda Okresní nemocenské pojišťovny v Přero-
vě. Narodil se 5. 9. 1861 v Uherském Hradišti.
� 16. 1. 1999 – před 10 lety zemřel v Přerově Jaroslav
Nečesaný, Mgr., středoškolský profesor, atlet, trenér,
rozhodčí, který se vedle sportu věnoval i hře na pozoun
v orchestru KRAB. Za okupace byl vězněn v koncent-
račním táboře, po skončení války učil na měšťanské
škole, později vyučoval němčinu a francouzštinu na
přerovském gymnáziu. Narodil se 31.3. 1924 v Přerově.
� 21. 1. 1979 – před 30 lety zemřel ve Zlíně Rudolf Lu-
kaštík, tělovýchovný pracovník, jednatel Středomo-
ravské župy Kratochvílovy v Přerově, člen výboru a sta-
rosta Čs. obce sokolské, účastník odboje za 2. světové
války, člen odbojové organizace Obrana národa, pří-
slušník čs. zahraniční armády. V roce 1951 odsouzen
k desetiletému žaláři za velezradu, trest si odpykal ve
Valdicích a Leopoldově. Jedna z přerovských ulic ne-
se jeho jméno. Narodil se 23. 11. 1894 v Beňově.
� 27. 1. 1914 – před 95 lety se narodil v Přerově Fran-
tišek Vrána, voják, major in memoriam.
� 27. 1. 1919 – před 90 lety se narodi-
la v Přerově Jiřina Hauková, redak-
torka, spisovatelka, básnířka a překla-
datelka. Studovala na přerovském
gymnáziu, pak na brněnské univerzi-
tě angličtinu a češtinu, byla redaktor-
kou Obzoru, po válce pracovala na mi-
nisterstvu lidové osvěty a v americkém oddělení mi-
nisterstva informací. Od roku 1950 se zabývala pouze
literaturou. Je autorkou sbírek básní, např. Mozaika
z vedřin, rok 1997, Díra skrz, rok 1999, Básně, rok 2000.
Je autorkou knihy vzpomínek Záblesky života, rok 1996.
Její knihy Motýl a smrt, rok 1975, Světlo v září, rok 1984,
a Spodní proudy, rok 1987, vyšly před rokem 1989 v sa-
mizdatových edicích. Po smrti manžela (1990) napsa-
la rozsáhlou Elegii za Jindřichem Chalupeckým, rok
1993. Přeložila např. Pustou zemi od T. S. Eliota, Případ
pana Waldemara od A.E. Poe, překládala díla J. Lon-
dona, W.C. Williamse, Dylana Thomase, H. Melvilla,
J. Keatse, E. Dickinsonové. V roce 1996 obdržela jako
první žena v naší vlasti prestižní Cenu Jaroslava Seifer-
ta za sbírku Světlo v září, kterou uděluje Charta 77.
Zemřela 15. 12. 2005 v Praze, kde žila. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Do Přerova míří megaprojekt na
opravu Masarykova náměstí 

Novou tvář pro jihozápadní část Masarykova náměstí
hledají přerovští radní. Nechali brněnskými odborníky
zpracovat studii, jak by tato část města mohla v ideál-
ním případě vypadat. Projekt počítá s úpravou celého
vnitrobloku ohraničeného Blahoslavovou, Palackého
a Bratrskou ulicí. Budovy by dostaly tvář někdejších
měšťanských staveb, dvory mezi domy by se otevřely pro
veřejnost a v podzemí by mohlo vzniknout parkoviště.
Studie počítá s tím, že by v této lokalitě byly obchody,
byty, střešní zahrada, garáže, kavárny, hřiště na petan-
que, střešní zahrada a dvě zelená nádvoří. Architekti do-
poručují, aby se území nerozprodávalo zájemcům po
částech, ale aby jej realizoval jeden investor. Ten ovšem
musí být dostatečně solventní, neboť předběžné odha-
dy hovoří o nutnosti až půlmiliardové investice. Opo-
ziční zastupitelé z koalice Společně pro Přerov ale vola-
jí po opatrnosti – podle nich je prodej cenného území
v centru města developerské firmě rizikem. Opoziční za-
stupitelka Marta Jandová v této souvislosti zdůraznila:
„Je nutné, aby byl co nejdříve zpracován regulační plán,
který by byl zárukou, že investor nedostane volnou ru-
ku, ale bude se muset držet daných zásad.“ -lech-

Na bazéně jsou nové atrakce
Přerované mohou využít nových služeb přerovského

bazénu. Do provozu byly uvedeny nerezová masážní
vana pro 12 až 15 osob a whirpool pro 8 až 10 osob.

Každý relaxační bazén má vlastní okruh a technologic-
ké zázemí, což mimo jiné zvyšuje hygienickou úroveň
poskytovaných služeb. V praxi to znamená, že kvalitu
vody bude zajišťovat kromě chloru také UV lampa
a ozón. Celkové investiční náklady přesáhly v tomto
případě 13 milionů korun. V příštím roce počítá pro-
vozovatel plaveckého areálu, společnost Teplo Přerov,
s vybudováním mokré restaurace, modernizací tech-
nologie venkovního bazénu, s výměnou oken za pla-
stová a v neposlední řadě je už také hotový projekt na
realizaci divoké řeky, která by měla vzniknou vedle re-
laxačních bazénů. - eda -

Obyvatelé Předmostí jsou ochotni se
vzdát i hřišť 

Beznadějná situace s nedostatkem parkovacích míst
vyprovokovala občany Předmostí k obraně. A bránili se
především proti tomu, že z této bolesti sídliště začala tě-
žit policie rozdáváním pokut za špatné parkování. Na
jednání komise místní části chtěli po představitelích
města slyšet odpověď na otázku: Kde parkovat ve čtvrti,
která není pro tak velký počet aut dimenzována? Spo-
lečně se shodli jen ve dvou bodech – že sídliště není na-
fukovací a že parkování na chodníku není v souladu se
zákonem. Zbytek už byl věcí bouřlivé diskuze.

Obyvatelé Předmostí sami přišli s podněty. Navrhli
zrušení některých dopravních značek, přechodů pro
chodce, trávníků, chodníků i dvou dětských hřišť. Je-
den podnět hovoří o možnosti odkoupit areál bývalé-
ho koupaliště v ulici Pod Skalkou, který je v současné
době v nabídce realitní kanceláře za 4 miliony koruny.

Zástupci města nevyloučili, že i tento návrh by mohl
být řešením, na druhou stranu ale přiznali, že by je zřej-
mě čekalo složité vyjednávání. Pozemky pod koupališ-
těm totiž patří pivovaru, zatímco nemovitost na nich
stojící je v soukromých rukou. Radní na schůzce při-
znali, že rychlý recept na řešení situace nemají – a co
by mohlo horký brambor zachladit, to je zatím ve fázi
příprav. Příští rok má v ulici Pod Skalkou vzniknout
dvacítka parkovacích míst, která ale problém nevyřeší.
A velkokapacitní parkoviště, které by mělo vzniknout
na pozemku po bývalé cihelně, je zatím jen na papíře.

Diskuse bude pokračovat na přelomu ledna a února,
kdy je naplánováno další setkání zástupců města s ob-
čany. Dá se předpokládat, že se na schůzku dostaví i dru-
há strana - tedy občané, kteří auta nevlastní a odmítnou
parkoviště na úkor zeleně, chodníků či sportovišť. -lech- 

Nemocnice má nové přístroje 
Na interním oddělení přerovské nemocnice byla uve-

dena do provozu nová endoskopická sestava v hodno-
tě jeden a půl milionu korun, která lékařům umožní
zkvalitnit vyšetření pacientů s nemocemi trávícího
traktu. Zakoupené přístroje odpovídají současnému
standardu v diagnostice kvalitou zobrazení s možnos-
tí dokumentace na nosiče typu SD karet.

Gastroenterologická ambulance zajišťuje kompletní
endoskopický servis při vyšetření a terapii endosko-
picky řešitelných lézí v horní části trávicí trubice a ko-
lorekta pro všechna oddělení nemocnice i ambulance.
Měsíčně je zde vyšetřeno okolo stovky pacientů. -eda- 

Lidé z Bratrské uspěli s peticí – stavbu
parkoviště rada zamítla

Občané z Bratrské ulice uspěli s peticí, díky které se
jim podařilo uchránit travnatou plochu u domu před
plánovanou stavbou parkoviště. Přerovští radní vysly-
šeli jejich argumenty a záměr zamítli. Nicméně zatím-
co odpůrci stavby slaví úspěšnou podpisovou akci, od-
borníci na dopravu si lámou hlavu, kam chybějící par-
kovací místa v centru Přerova situovat. Jeden z před-
běžných návrhů hovoří o možnosti zjednosměrnění sil-
nice na nábřeží Protifašistických bojovníků, která ve-
de od kruhového objezdu u Mostu Míru až po kruho-
vý objezd u Mostu Legií. V případě realizace této vize
by mohla auta bez problémů parkovat po obou stra-
nách vozovky, vedoucí podél řeky Bečvy. -lech-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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stalo se v lednu
� 7. 1. 1273 osvobodil český král Přemyslav Otakař II.
hradišťský klášter od placení peněz na opravu mostu
v Přerově, poté co tehdejší opat kláštera odstoupil
z klášterního statku v Přerově polovinu krčmy s jistý-
mi podsedky a s jistými polnostmi příslušnými ke kr-
čmě správci přerovského mostu.
� 31. 1. 1499 český král Vladislav Jagellonský vysadil
na přímluvu Viléma z Pernštejna městu Přerovu nový
(třetí) osmidenní výroční trh (jarmark) v pondělí po
neděli Judica me (5. neděle postní).
� 22. 1. 1500 zemřel v Lipníku Matěj Kunvaldský, prv-
ní biskup jednoty bratrské. Byl převezen do Přerova
a pochován bratrském kostelíku na Kopci, který byl
znovu vystavený, v němž ještě nebyl nikdo pohřben. 
� 28. 1. 1518 osvobodil Jan z Pernštejna ty, kdo chtě-
li stavět v Přerově na trávníku u cihelny, od platů na
deset let. Noví usedlí měli stejná práva jako Kopečtí.
� 6. 1. 1610 dal Karel starší ze Žerotína Přerovským re-
vers na nové hodiny, na půl orloje na přerovském
zámku. I když mu Přerovští věnovali roku 1603 ne-
málo dřeva na opravu mostu, nemělo to být považo-
váno za stálou povinnost, nýbrž z dobré vůle a svo-
bodně učiněné. 
� 14. 1. 1625 se v listu přerovského rychtáře Jakuba
Tištínského můžeme seznámit s bídou a utrpením,
kterým byli obyvatelé města vystaveni. Prosil Žerotí-
na o propuštění z úřadu pro nesnesitelné poměry. Ne-
vlastnil ani pole ani zahrady, neovládal žádné řemes-
lo, za této bídy se ve městě ani víno nebo pivo nešen-
kovalo. Nezbylo mu prý nic jiného, než opět jako za
své mladosti přijmouti podřízenou službu u jiných li-
dí. Ve městě ležela posádka valonských žoldnéřů, jež
trýnila obyvatelstvo. 
� 9. 1. 1670 přijel do Přerova Karel Jindřich hrabě ze
Žerotína, aby se ujal panství. 
� 5. 1. 1764 vypukl Biskupský požár, v popel se obrá-
tilo půl Dolního náměstí, Židovská ulice a celá Šířava.
Oheň způsobil měšťan Biskup v domě čp. 59 na Dol-
ním náměstí.
� 15. 1. 1858 v Olomouci, Přerově a Brodku obyvatel-
stvo zpozorovalo krátké zemětřesení. Řinčely skleni-
ce a okna, třásly se podlahy. Epicentrum se nalézalo
v okolí Žiliny, podle olomouckého astronoma Schmi-
eda padaly v Přerově děti z postele.
� 20. 1. 1864 se uskutečnila ustavující schůze Spolku
divadelních ochotníků v Přerově (pozdější Tyl). 
� 29. 1. 1873 se konaly první sokolské šibřinky v sále
u Henčlů na Dolním náměstí.
� 1. 1. 1885 byla zřízena v Přerově Městská spořitelna. 
� 5. 1. 1919 byly ostatky Slavomíra Kratochvila ulože-
ny na přerovském hřbitově.
� 17. 1. 1929 došlo k založení odboru kanadského ho-
keje v SK Přerov, první veřejný zápas se hrál v Kromě-
říži.
� 1. 1. 1951 byl zřízen samostatný národní podnik
Přerovské strojírny sloučením menších strojírenských
závodů ve městě, na základě zřizovací listiny min. prů-
myslu z 13. 9. 1950.
� 1. 1. 1953 v Přerově zahájil činnost profesionální po-
žární sbor.
� 4. 1. 1965 byla otevřena Základní devítiletá škola
v ulici Optická.
� 1. 1. 1994 byly zřízeny Sociální služby města Přerova.
� 19. 1. 1995 zastupitelé Přerova rozhodli o zrušení ZŠ
Palackého 19 a ZŠ Optická a o dalších změnách v zá-
kladních školských zařízeních Přerova.
� 29. 1. 1996 se v Městském domě konalo slavnostní
shromáždění u příležitosti 740. výročí povýšení Pře-
rova na město.
� 25. 1. 2000 v Městském domě vystoupil hudebník
Jaroslav Wykrent na koncertu nazvaném Hudební
dvojtečka, kterým se loučil se svou muzikantskou ka-
riérou. Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...■

Narodil se před devadesáti pěti lety, dne 27. 1. 1914,
právě v tomto domě na dnes rušné a značně frekven-
tované ulici. Jeho otec František Vrána, nar. 13.10. 1877
v Němčanech u Vyškova, byl okresním cestmistrem,
maminka Žofie, roz. Nahodilová, nar. 5.6. 1884 v Byst-
řici u Nového Města. František měl ještě tři sourozen-
ce. Rodina se krátce po jeho narození odstěhovala do
ulice Sušilovy, pak Jateční, v roce 1925 přesídlila do Br-
na. Po skončení základní školní docházky studoval
František ml. na stavební škole, kterou ukončil matu-
ritou v roce 1934. V době hospodářské krize těžce shá-
něl zaměstnání. Pracoval jako pomocník na stavbách.
Rozhodl se stát vojákem z povolání. V letech 1936
a 1937 absolvoval hranickou vojenskou akademii. 

Mobilizace v roce 1938 ho zastihla na jižní Moravě.
Po okupaci vlasti odešel v květnu 1939 do Polska, pak
se dostal přes Švédsko do Velké Británie. V červnu
1940 působil u 1. dělostřeleckého pluku 1. čs. divize
ve francouzském Agde, pak opět bojoval v Anglii, kde
byl pro své schopnosti vysoce hodnocen. Později se
dobrovolně se přihlásil na ruskou frontu a dne 1. 9.
1944 se stal příslušníkem štábu tankové brigády 1. čs.
armádního sboru v SSSR. V tomto období byla při-
pravována na žádost moskevského vedení KSČ a čs.
vlády v Londýně karpatsko-dukelská operace, která
byla určena na pomoc Slovenskému národnímu po-
vstání (SNP). Touto operací, která začala 8. 9. 1944,
vlastně počalo osvobozování Československa Sovět-
skou armádou. Karpatsko-dukelské operace se musel
zúčastnit velký počet německých vojsk, které jejich ve-
lení nemohlo použít na potlačení SNP (např. v pásmu
38. armády museli Němci postupně nasadit až 18 divi-
zí). Navzdory dobře vybudované obraně nepřátel, kte-
rá sahala až do hloubky 50 km, zvýhodněné členitým
horským terénem, kde byla nejsilněji opevněna údolí
horských potoků, přechody přes ně a horské průsmy-
ky, především Dukelský, včetně úporné obrany jeho
vojsk, sovětské a československé jednotky vytlačily
Němce z Východních Karpat. Nacisté ztratili téměř
52 000 mužů (mrtví, ranění a nezvěstní), více než 800
děl a minometů a 185 tanků a samohybných děl. Ži-
votní pouť přerovského rodáka Františka Vrány se uza-
vřela právě při bitvě o Dukelský průsmyk, který je nej-

nižším průsmykem slovensko-polské hranice v hlav-
ním hřbetu Karpat, 502 m n.m. Vrána se osobně zú-
častnil bitvy o kótu 534 a útoku na městečko Duklu
a spolu s dalšími tankisty se podílel i na dobývání kóty
694 – Hyrowa hora. V závěrečné fázi bitvy o Dukelský
průsmyk na území Polska, byl jmenován velitelem pra-
poru. Při útoku na kótu 578 u osady Zindranowa, k ně-
muž došlo dne 30. 9. 1944, patřil mezi nejstatečnější.
Nejdříve se zúčastnil průzkumné akce. V samotném
boji v první linii se mu podařilo dvakrát vyskočit z ho-
řícího tanku. V těsné blízkosti československých hra-
nic byl ale několikrát zasažen nepřítelem a těžkým zra-
něním podlehl. Pozůstatky nadporučíka Františka Vrá-
ny byly nalezeny až po vstupu armádního sboru na na-
še území a uloženy na hřbitově přímo v Dukelském
průsmyku. Později byly přemístěny na nově vybudo-
vaný hřbitov, který se stal součástí areálu Památníku
dukelských hrdinů. František Vrána byl po bitvě pový-
šen na kapitána, později na majora in memoriam. 

Spolu se Sovětskou armádou vybojoval 1. čs. ar-
mádní sbor v SSSR, od 10. 9. 1944 pod vedením gene-
rála Ludvíka Svobody, v této operaci nejtěžší boje v ce-
lé své historii. Příslušníci sboru překročili v Dukel-
ském průsmyku čs. státní hranici a vstoupili na čes-
koslovenské území dne 6. 10. 1944, čehož se František
Vrána nedožil. Tento den se později stal Dnem Čs. li-
dové armády a v předvečer tohoto dne v roce 1984 při
příležitosti 40. výročí karpatsko-dukelské operace od-
halila přerovská městská rada Františku Vránovi na
jeho rodném domě pamětní desku. Věra Fišmistrová

(Použity údaje dr. G. Voždy z brožurky Nebylo beze-
jmenných hrdinů)

Ministerstvo kultury vyhlásilo počátkem roku 2008
nový dotační program Podpora obnovy kulturních
památek.

Pro správní obvod města Přerova byla určena k rozdě-
lení částka téměř jednoho milionu korun a ke 30. květnu
2008 shromáždili pracovníci přerovského magistrátu, od-
boru životního prostředí, celkem 8 žádostí o poskytnutí
dotace z tohoto programu. Na základě jejich doporuče-
ní a po provedeném správním řízení vydalo Ministerstvo
kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí finančních pro-
středků na částečné pokrytí obnovy těchto památek:
• Obnova zvonice v obci Čechy ve výši 80 000 Kč
• Statické zajištění pomníku Eduarda von Behra v To-

vačově ve výši 45 000 Kč

• Oprava oplocení domu Macharova 39 v Přerově ve
výši 22 000 Kč 

• Oprava vnějších omítek a klempířských prvků věže
farního kostela sv. Maří Magdalény v Přerově-Před-
mostí ve výši 220 000 Kč

• Oprava a restaurování Božích muk v obci Polkovi-
ce ve výši 45 000 Kč

• Oprava a restaurování balustrády ochozu věže zám-
ku v Dřevohosticích ve výši 210 000 Kč

• Oprava a restaurování sochy sv. Floriána v obci
Oplocany ve výši 45 000 Kč

• Statické zajištění kostela Nanebevzetí P. Marie v Ko-
jetíně ve výši 330 000 Kč
Mgr. Miroslava Švástová, odbor životního prostředí MMPr

František Vrána v roce 1939

František Vrána 1914–1944

Město využilo nového dotačního
programu k opravě kulturních památek

Na domě číslo 18 v přerovské Čechově ulici
je umístěna pamětní deska Františku Vrá-
novi, majoru in memoriam a hrdinovi Čes-
koslovenské republiky. Někteří z nás desku
s nápisem zaregistrují a snad se i zamyslí
nad životem této pro nás „neznámé“ oso-
by, která položila život v bojích 2. světové
války ve věku pouhých třicet let. Kdo vlast-
ně byl František Vrána?
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Pavel Cimbálník,
ředitel Městské
knihovny v Přerově

Knihovna, to není pouze
půjčování knih. Jaké další
služby poskytujete svým
návštěvníkům, případně

o které nové rozšíříte jejich
stávající nabídku?

Knihovny svým tradičním pojetím,
v jakém jsou vnímány, již v současnosti
u svých uživatelů plně neobstojí. Musí
být schopné čtenářům a návštěvníkům
nabídnout nové, moderní informační
zdroje a technologie. Nejinak tomu je
i v naší knihovně. Kromě základních kni-
hovních dokumentů poskytuje knihov-
na na všech svých pracovištích bezplat-
ný přístup k síti internet a ve studovně
jsou k dispozici elektronické databáze
a on-line zdroje zahrnující například au-
tomatizovaný systém právních informa-
cí ASPI nebo databázi Anopress s plným
zněním článků dostupných periodik
a příspěvků zpravodajských stanic. Pro
využití těchto služeb jsou příslušná pra-
coviště vybavena odpovídající výpočet-

ní technikou s možností tiskových vý-
stupů. 

Čtenáři si již dnes mohou ze svých do-
movů přes internet rezervovat své ob-
líbené knihy a nahlížet do svých čte-
nářských kont. K dispozici jim jsou na
www stránkách knihovny také informa-
ce o knižních novinkách včetně krátkých
anotací a on-line katalog je nově dopl-
ňován o náhledy obálek těchto novinek.
Řada informací z knihovny je čtenářům
zasílána na mobilní telefon pomocí SMS
nebo na e-mail. 

Pro nevidomé a slabozraké uživatele
poskytuje pobočka městské knihovny
na Velké Dlážce bezplatný přístup ke
zvukovým knihám a moderním kom-
penzačním pomůckám. Mezi tyto po-

můcky patří výpočetní technika se spe-
ciálním programovým vybavením a ka-
merová zvětšovací lupa. V roce 2009
chystáme zpestřit fond zvukových knih
o nové dokumenty, které jsou k dispozi-
ci v moderním audio formátu MP3, di-
stribuované na CD nosičích namísto kla-
sických audio kazet. Nezapomínáme ani
na naše spoluobčany v pečovatelských
domech a pravidelně je navštěvujeme
s novou a aktuální nabídkou knih a pe-
riodik.

Všichni návštěvníci knihovny se mo-
hou těšit na rozšíření provozní doby
hudebního oddělení a na zrušení limi-
tu počtu vypůjčených knižních a peri-
odických dokumentů. Od nového roku
si budou moci všichni pravidelní čtená-
ři vypůjčit knihy a periodika bez množ-
stevního omezení do souhrnné částky
4.500 korun. 

Během roku 2009 také připravujeme
rozšíření půjčovny pro děti v Palacké-
ho ulici o další prostory a nabídneme
tak všem malým a mladým návštěvní-
kům této provozovny důstojnější využi-
tí jejich služeb. Plánujeme zde vytvoře-
ní dětského koutku pro malé návštěvní-
ky, kde si budou moci v klidu prohléd-
nout své knížky, nakreslit obrázek nebo
jen tak pohrát. Pro ty starší zase hodlá-
me rozšířit počet míst s přístupem na
internet.

Pro školy všech typů zajišťujeme in-
formační výchovy a populárně naučné
besedy, které jsou vhodným doplňkem
výuky. Pro širokou veřejnost pravidel-
ně pořádáme besedy s cestovateli a vý-
znamnými osobnostmi přerovského
i nadregionálního významu, které bu-
dou pokračovat i v nadcházejícím roce.

Městská knihovna v Přerově je schop-
na nabídnou celou řadu dalších služeb
a aktivit, nicméně jejich rozšíření je vel-
mi svázáno s prostorovými možnostmi
stávající budovy městské knihovny. Vě-
říme však, že se nám brzy ve spolupráci
se zřizovatelem podaří nalézt řešení, kte-
ré poskytne důstojné prostory pro
všechny návštěvníky knihovny.

Eva Šafránková

Každá kolednická skupinka se skládá
z vedoucího, který má u sebe průkazku
vystavenou Charitou České republiky
a zapečetěnou pokladničku se znakem
Charity České republiky, a dvou až tří
koledníků.

A jak budou využity vybrané
peníze Tříkrálové sbírky?

„V lednu 2008 se v Přerově a okolních
obcích vybralo celkem 568 028 korun.
Z celkové částky bylo 238 572 korun vyu-
žito Sdružením Česká katolická charita
pro humanitární pomoc u nás i v zahra-
ničí a pro podporu charitního díla. Dru-
há část 329 456 korun se vrátila zpět do
Přerova,“ přesná čísla uvedla pracovnice
přerovské charity Martina Krejčířová.

„Na přímou pomoc rodinám a lidem

v nouzi bylo použito 70 tisíc korun. Za 100
tisíc korun byly pořízeny kompenzační
a rehabilitační pomůcky k zapůjčení imo-
bilním nebo částečně mobilním obča-
nům. Dalších 140 tisíc korun bylo vyčle-
něno na zakoupení schodolezu. Ten zpří-
stupní imobilním klientům aktivity ko-
nající se v sále centra SONUS nacházejí-
cího se v prvním patře budovy. Schodo-
lez bude rovněž sloužit imobilním nebo
částečně mobilním klientům Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby
a návštěvníkům sídla Oblastní charity
Přerov. Zbývajících 19 456 korun bylo vy-
užito na podporu Občanské poradny,“
informovala Martina Krejčířová a vyslo-
vila poděkování všem, kteří se podíleli na
uskutečnění sbírky i těm, kteří svým při-
spěním tuto pomoc umožnili. Šaf

Tři králové opět vyjdou do ulic města

Radní opět vyhlásili v pořadí již
6. ročník soutěže Fasáda roku. Jejich
snahou je zkrášlit vzhled města. 

„V loňském ročníku soutěže bylo ve
třech vyhlašovaných kategoriích, a to fa-
sáda novostavby, fasáda rekonstrukce
a fasáda panelového domu, přihlášeno
celkem 33 objektů, což bylo opět více
než v ročníku předcházejícím, a svědčí
to o stále se zvyšujícím zájmu o soutěž,
zvláště pak v kategorii fasáda panelové-
ho domu, kde vlastníci přihlásili 26 no-
vých fasád. V kategorii fasáda rekon-
strukce číslo bylo podobně jako v něko-
lika předcházejících letech podstatně
nižší, a to 7 fasád. Kategorie fasáda no-
vostavby zůstala v loňském roce neob-
sazena,“ připomněla výsledky soutěže
v loňském roce městská architektka Ing.
Olga Krčmová.

Jen pro připomenutí, vítězem ročníku
2008 v kategorii rekonstrukce se stala fa-
sáda rodinného domu ve Dvořákově uli-
ci. Vzhledem k tomu, že v kategorii no-
vostavba nebylo udělováno ocenění
a v kategorii panelový dům byly velmi

vyrovnané výsledky, byly v kategorii pa-
nelový dům v loňském roce udělena dvě
1. místa. Nejvyšší ocenění získal panelo-
vý dům U Tenisu 7 a panelový dům Hra-
nická 7, 9 v Předmostí.

„Soutěž je stejně jako v loňském roce
vypsána ve třech kategoriích, a to fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fasá-
da panelového domu. Vítězné dílo v kaž-
dé kategorii získá stejně jako v minulých
letech ocenění ve výši 50 000 korun. Spo-
lu s peněžní částkou vítěz obdrží i kovo-
vou desku, kterou je možno na fasádu
umístit,“ upřesnila Olga Krčmová.

Do soutěže je možno přihlásit čelní fa-
sádu objektů situovaných ve správním
obvodu města Přerova, která je součástí
řádně ukončené stavby v roce 2008.

Termín pro podání přihlášek je do 16.
února 2009. Přihlášku do soutěže si
můžete vyzvednout na Magistrátu měs-
ta Přerova, odboru rozvoje, pracovišti
architektury a urbanismu nebo ji na-
jdete spolu se soutěžními podmínkami
na internetových stránkách města Pře-
rova (www.mu-prerov.cz). Šaf

Město opět vypsalo soutěž
o nejhezčí fasádu roku

Celkem 568 028 korun vybrali koledníci v lednu 2008 v Přerově a okolních obcích.

Noc s Andersenem se těšila velkému zájmu dětských návštěvníků půjčovny v Palackého ulici.

■ Otázka pro…

V prvních lednových dnech, v neděli 4. a v úterý 6. ledna se můžete
opět v ulicích Přerova setkat se skupinkami tříkrálových koledníků.
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Po dokončení vysokoškolského studia,
oboru historie s rozšířenou výukou jazy-
ků na Slezské univerzitě v Opavě, krátce
učil angličtinu na středním odborném
učilišti v Olomouci. Od roku 2001 pak pů-
sobil ve Vlastivědném muzeu v Olomou-
ci jako kurátor-historik a mimo jiné měl
také na starosti sbírku historických hodin,
která je veřejnosti jistě známa z někdejší-
ho Muzea hodin ve Šternberku.

Nový ředitel nám ochotně odpověděl
na několik otázek.

� S jakou vizí přicházíte na nové pra-
coviště?

Na nové působiště přicházím s opti-
mismem a věřím, že se mi se spolupra-
covníky postupně podaří prosadit změ-
ny, které povedou k podobě muzea
atraktivního pro návštěvníky, muzea
plnícího požadavky moderní doby. 

� Kde, případně v čem, spatřujete re-
zervy ohledně dalšího rozvoje muzea?

Muzeum Komenského je v širokém
povědomí známé svou specializací na
dějiny školství a pedagogiky, zejména
expozicemi dobových školních tříd.
Trošku v pozadí podle mého zůstával
rozvoj regionální či komunitní funkce
muzea. Určité rezervy vidím v dosavad-
ní spolupráci s městem Přerov i dalšími
městy a obcemi na Přerovsku, s místní-
mi spolky, neziskovými organizacemi
i podnikatelskými subjekty, pamětníky,
sběrateli. Rád bych usiloval o co nejširší
pěstování těchto vztahů.

K určitým slabinám muzea patří ná-
vštěvnost přerovského zámku. Za dlou-
hodobě vysoká čísla celkové návštěv-
nosti vděčí totiž muzeum zejména
atraktivitě hradu Helfštýna. Jedním
z dlouhodobých cílů proto bude pro-
myšlená obměna a renovace některých
expozic v zámku a s nimi spojených lek-
torských programů tak, aby se muzeum

stalo atraktivnějším pro návštěvníky, ze-
jména pro děti a mládež. 

Akutním problémem, kterému musí
muzeum čelit, je nedostatek úložných
prostor splňujících současné nároky na
ochranu a bezpečnost sbírek. Náročným
úkolem jistě bude právě snaha o zajiště-
ní kvalitních depozitních prostor.

� Muzeum Komenského je jedním
z hlavních nositelů kultury ve městě.
V jaké podobě si představujete jeho dal-
ší zapojení do kulturního života jeho
občanů?

Muzeum skutečně patří k nejvýznam-
nějším kulturně-vzdělávacím institucím
v Přerově. Jeho úkolem je ochraňovat
hmotné i nehmotné kulturní dědictví,
pěstovat historické tradice a napomáhat

rozvoji kulturního povědomí i identity
občanů. Muzeum pořádá nebo se spo-
lupodílí na organizaci řady akcí. K nej-
rozsáhlejším samozřejmě náleží Hefais-
ton – setkání uměleckých kovářů na hra-
dě Helfštýně, dále folklórní festival
V zámku a podzámčí. Rád budu podpo-
rovat i další zavedené aktivity, jako jsou
akce a programy pracoviště ORNIS, pra-
videlné přednášky pro veřejnost, muzej-
ní úterky, odborné konference věnova-
né dějinám pedagogiky či regionálním
dějinám, činnost Kroužku mladých mu-
zejníků, pořádání muzejní noci i další.

Do budoucna se rýsuje možnost spo-
lupořadatelství kulturních programů
v prostorách parkánu při jižní straně bu-
dovy přerovského zámku, kde se po do-
končení poslední etapy regenerace zám-

ku počítá s otevřenou scénou pro různé
koncerty či divadelní představení. 

Věřím také, že Muzeum Komenského
může nabídnout své odborné zázemí
a zkušenosti i při realizaci dalšího vý-
znamného projektu města, kterým by
měl být víceúčelový areál Mamutov
v Předmostí.

Nezbývá než popřát novému řediteli,
ať se mu daří na jeho novém pracoviš-
ti a k tomu určitě patří pomocná ruka
jak ze strany města, tak i samotných
kolegů… Eva Šafránková

Kniha Františka Komárka „Před železnou opo-
nou, za železnou oponou“ vypráví o jeho život-
ní anabázi, která začala v roce 1951 opuštěním
republiky. Sloužil jako voják americké armády
v Německu a ve Francii, později plnil zvláštní
úkoly. Kvůli ztracenému pasu se ocitl ve vězení
a byl obviněn ze špionáže pro východní blok.
Během vyšetřování se zjistilo, že jeden z přísluš-
níků francouzských legií, který mu pas ukradl,
se zapsal pod jeho jménem. František Komárek
musel dokázat svou identitu, což se mu podaři-
lo. V roce 1959 se vrátil do vlasti, tím však jeho
útrapy neskončily. Knižní novinku lze v Přerově
zakoupit v knihkupectvích Yaho (ul. Komenské-
ho) a Knihanka (u staré porodnice) a Městském
informačním centru ve velké pasáži.

KNIŽNÍ NOVINKA
INZERCE

Představujeme… nového ředitele Muzea Komenského
V minulém čísle jsme dali slovo odcházejícímu řediteli Muzea Ko-
menského v Přerově PhDr. Františku Hýblovi, dnes dostává prostor
k malému představení nastupující – Mgr. Radim Himmler. Byl jme-
nován do této funkce k počátku roku 2009.

Mgr. Radim Himmler působil ve Vlastivědném muzeu v Olomouci jako kurátor-historik a mimo jiné měl na starosti také sbírku historických hodin.
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■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na
fotografii?

V tomto roce jsme připravili pro čte-
náře novou fotosoutěž. Vaším úkolem
bude identifikovat stavbu, ulici, sochu
či různé další předměty či objekty
města Přerova a jeho příměstských
částí na základě malého detailu. 

Z úspěšných všímavých pozorovatelů
a znalců našeho města vylosujeme jed-
noho výherce, který bude odměněn hod-
notnou knihou. Odpovědi zasílejte vždy
do 10. dne v měsíci e-mailem na adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo
odevzdejte na lístku v Městském infor-
mačním centru. Pokud chcete být zařa-
zeni do losování, uveďte tel. kontakt.
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Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

�19. 1. • Jak si zachovat dobré oãi – oãní
choroby – Olga Îupková (zdravotní sestra)
�26. 1. • Jakpak vám fiíkají? (O kfiestních
jménech ãesk˘ch i jin˘ch) – Mgr. ZdeÀka Molli-
nová

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

�22. 1. • Ok˘nko ze ‰pachtlí
�29. 1. • Jutov˘ ko‰ík

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)

Kavárna pro seniory
�21. 1. od 16 hod. • Izrael – P. Mgr. Zdenûk
Gerhard Klime‰

■ Setkávání seniorů Spolu Centrum Sonus

INZERCE
■ Klub českých turistů

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec, 15 km, J. ·vec, odch. 10 hod., sraz u Soko-
lovny
�3. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n, 12 km, J.
Pûãek, odj. 8.58 hod.
�3. 1. • Fren‰tát p. R.–Ondfiejník–Fr˘dlant
n. Ost.,18 km, J. Sedláková, odj. 6.03 hod.
�8. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–zpût, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod.
�10. 1. • Drahotu‰e–Slavíã (tunel)–Jezer-
nice–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj. 8.03 hod.
�15. 1. • Bystfiice p. H.–Císafiská ces-
ta–¤íka–Bystfiice p. H., 13 km, M. Garzina,
odj. 7.23 hod.
�17. 1. • Lipník n. B.–Pod Horou–T˘n
n. B.–Lipník n. B., 15 km, J. ·vec, odj. 8.03
hod.
�19. 1. v 15 hod. • V˘roãní konference od-
boru v zasedací síni ZÚ Wurmova 2, Pfierov
�22. 1. • Rohatec–Hodonín–LuÏice, 15 km,
J. Pûãek, odj. 7.42 hod.
�24. 1. • Pfierov–Kozlovice–Grymov–Osek
n. B.–Osek n. B. Ïelez. st., 16 km, J. ·vec,
odch. 8 hod., sraz u mostu Míru
�29. 1. • Velká Bystfiice–Olomouc, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 8.37 hod.
�31. 1. •
Drahotu‰e–Kunzov–BoÀkov–Lhotka–Hra-
nice n. M., 17 km, J. Sedláková, odj. 7.21 hod.

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec. Hvûzdicov˘ v˘stup k památníku Na Îernové
nad Pfierovskou roklí. ZpÛsob v˘stupu i trasu si
volí kaÏd˘ sám. Setkání a v˘dej pamûtních listÛ
10–14.30 hod.
�3. 1. • Pustevny–Radho‰È–RoÏnov p. R.,
13 km, vlak 6.03 hod., vede V. Vaculík
�7. 1. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n a zpût,
12 km, vlak 7.42 hod., L. Král
�10. 1. • Pfierov–podél Beãvy–Osek n. B.,
14 km, v 8.30 hod. od sokolovny, Vl. Wnuk

�14. 1. • Vycházka zimní Îebraãkou, 10 km,
v 10 hod. od sokolovny, L. Poláková
�17. 1. • Pfiestavlky–Horní Mo‰tûnice–Lo-
vû‰ice–Pfierov, 10 km, bus 8 hod., C. Punão-
cháfiová
�20. 1. v 17 hod. • ãlenská schÛze v lodû-
nici
�21. 1. • Bystfiice p. H.–Blazice–Lhot-
sko–Dfievohostice, 12 km, vlak 7.42 hod., V.
Polidorová
�24. 1. • Penãice–Buk–Prosenice–Kozlo-
vice–Pfierov, 14 km, bus 8.20 hod., V. Vaculík

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

�1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec, Pfierov–âekynsk˘ kopec, setkání u památ-
níku nad Pfierovskou roklí, 10 km, TJ Spartak Pfie-
rov, Pfierovská rokle 10–14.30 hod., pû‰í, bûÏky
�3. 1. • Dálková jízda Pot‰tát–Pfierov; Pot-
‰tát–Kozlov–pr. Odry–V. Újezd (obûd)–Sobi‰ky–
Pfierov, 35 km, J. Balcárek ml., vlak 6.03 hod., bûÏ.
�3. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n, Lipník n.
B.–hrad Helf‰t˘n a zpût, 12 km, SK Pfierov, vlak
8.03 hod., pû‰í
�6. 1. v 18 hod. • v˘roãní ãlenská schÛze
v restauraci Strojafi
�10. 1. • Host˘nské vrchy, Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 33 km, M. Bezdûk, vlak
7.23 hod., bûÏky
�17. 1. • Nízk˘ Jeseník, Mor. Beroun–Jívo-
vá–Pohofiany–Sv. Kopeãek, 20 km, M. Bezdûk,
vlak 6.37 hod., bûÏky
�22.–27. 1. • Pfiejezdy Jizersk˘ch hor, Ji-
zerka: jednodenní trasy dle propozic pofiadatele,
6 dní, J. Balcárek ml., vlak 5.48 hod., bûÏky
�22.–25. 1. • Pfiejezd Jizerek a Krkono‰,
Bedfiichov–Smûdava–Jizerka (noc)–Pfiedûl–Smrk
–Jizerka (noc)–Harrachov–Dvoraãky–Vosecká
Bouda (noc)–Jestfiábky–H. Míseãky–Îal˘– Vrch-
labí, 4 dny, 22, 38, 27, 23 km, J. Balcárek Ludvík
Karel, vlak 5.48 hod., bûÏky
�31. 1. • Moravská brána na bûÏkách, Te-
plice n. B.–Maleník–T˘n n. B.–Pfierov, 32 km,
J. Balcárek ml., vlak 7.21 hod., bûÏky

INZERCE

Teplo Přerov a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem restaurací 
v Plaveckém areálu v Přerově:

1. Restaurace na krytém bazénu, Kopaniny 2
Nabídky zašlete do 14. 1. do 9 hodin

2. Restaurace v ulici Brabansko 
(součást venkovního koupaliště)

Nabídky zašlete do 14.1. do 14 hodin

Informace získáte u vedoucí na PA v Přerově na tel. 602 561 540 
nebo na www. teploprerov.cz (aktuální informace)
Nabídky zašlete nebo předejte osobně na adrese:

Teplo Přerov a.s., Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
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Jak se dařilo
sportovcům

Stejně jako na veškeré lidské snažení,
tak i na sportovní rok 2008 a výsledky
sportovců města, se mohou názory lišit.
Ne vždy se vše podaří, ale při celkovém
pohledu můžeme být s řadou výsledků
a výkonů našich borců pravdu spokoje-
ni. Projděme se v krátkosti celým rokem
a připomeňme si některé výrazné zápisy
našich sportovců a organizátorů. Je mož-
né, že se na některá sportovní odvětví už
nebude prostor, ale není to záměrem.

Individuální sporty
Hodně velkou a hodně dobrou reklamu

městu dělají motorističtí sportovci, včet-
ně organizátorů. Vysokou úroveň ME na
trati Přerovské rokle potvrzuje i opětov-
né zařazení do kalendáře pro rok 2009.
Náš nejúspěšnější jezdec posledních let
Ladislav Hanák obhájil titul evropského
šampiona a podruhé kraluje v Evropě tří-
dě do 1600 ccm. Ještě věkem mladý pilot
tak navázal na legendu českého autokro-
su Karla Havla. Dařilo se i jednomu z nej-
lepších českých motokárových jezdců
Tomáši Pivodovi. Ten přesedl do kokpi-
tu velmi rychlé formule Master a při po-
třebném sbírání zkušeností zapisoval
i slušná premierová umístění. Nadmíru
kvalitní výkon podal na tratích Barum
rally, nejprestižnější české soutěže, Ond-
řej Blaťák, který s přehledem kraloval tří-
dě N2. Nenápadný jezdec potvrdil, že při
kvalitně připraveném voze patří do čes-
ké špičky své třídy.

Rok 2008 byl ve znamení LOH v Pekin-
gu. Mladá veslařka Gabriela Vařeková
patřila v naší olympijské výpravě k nej-
příjemnějším překvapením. Velice sta-
tečně se poprala i s nepřízní osudu, kdy
ve finále postrádala pro nemoc svou sta-
bilní partnerku. Přesto bylo vystoupení
lodě s Vařekovou vysoce hodnoceno.

AVE fitnes centrum Přerov už delší
dobu vozí z kontinentálních či světových
šampionátů kvalitní umístění. Lenka
Červená na MS v Kanadě prokázala vy-
sokou kvalitu svého vystoupení a při-
vezla titul světové mistryně. Při své pre-
miérové účasti mezi světovou elitou se

neztratil ani dorostenec Jan Páleníček,
který se též postavil na stupně vítězů.
Přerovští závodníci tak byli na MS nej-
lepším centrem z ČR.

Trošku smolnou sezonu mají za sebou
biketrialisté bratři Procházkové. Jezdci,
kteří už léta patří do světové špičky uspě-
li v roce 2008 hlavně na ME, a to Pavlem.

Adam se až do posledních závodů jak na
MS, tak MČR pral o stupně vítězů, ale na-
konec zůstal těsně pod nimi.

V cyklistických disciplínách se dařilo
přerovským organizátorům. Jak už
hodně známý Šela maraton HK, tak
Mamut tour měl hodně početné pole
závodníků. Rekonstrukce bikrosové tra-
ti na Laguně znemožnila pořádání závo-
dů a tak o našich jezdcích bylo slyšet
o poznání méně než dříve. O své místo
se ale hlásí 4cross, který na zajímavé tra-
ti uspořádal prestižní podniky. Do vý-
sledkových listin se pak, v této divácky
atraktivní disciplíně, zapisují hlavně dří-
vější bikrosaři.

Svou pověst tenisového města potvr-
dili tenisté TK Precolor. Ti ve finále ex-
traligy smíšených družstev pořádně po-
trápili prostějovské borce, kde nastupo-

vala esa světového tenisu. Druhé místo
v zemi bylo obhajobou předešlého
umístění a dalo za pravdu přerovské ces-
tě upřednostňování vlastních hráčů.
V naší hale se konaly i turnaje, které pat-
ří do světové série jak u žen, tak juniorů.
Dobré jméno města stále udržuje i po-
řádání nejznámější české tenisové 

ankety O zlatého kanára. Vyhodnocení
se u nás konalo již po deváté.

Kolektivní sporty
Nejúspěšnějším odvětvím byla asi há-

zená. Házenkáři Sokola HC vyhráli pr-
voligovou soutěž a nabídla se jim mož-
nost poprat se v baráži o postup do Zu-
br extraligy. V dramatických bojích s Hu-
stopečemi jsme nakonec neuspěli, ale
na jaře 2009 budeme mít druhou mož-
nost. V polovině ročníku zde šance byla.

Hokej v roce oslav 80 let hokeje ve
městě byl náležitě vidět. V ročníku
2007/2008 se HC Zubr prokousal play off
až do finále a hlasitě zaklepal na dveře 1.
ligy. Samotné finále bylo nebývalou bit-
vou, kde nakonec slavila úspěch brněn-
ská Technika. S velkými ambicemi jsme
vstoupili i do nové sezony. Zde jsme ale
po vynikajícím startu trošku ztratili lesk. 

Fotbalisté se rokem 2008 příliš chlu-
bit nemohou. Celky města či nejbližší-
ho okolí stále nemohou postoupit do
vyšší soutěže. Krajský přebor je na měs-
to naší velikosti žalostně málo. Nepoda-
řil se ani postup dorostu, který roky pů-
sobil ve druhé nejvyšší soutěži. 

Volejbal je už dlouhodobě ozdobou
přerovského sportu. Trojicí týmů v ex-
tralize a jedním v 1. lize se jen tak někdo
pochlubit nemůže. Ale ani volejbal ne-
má na růžích ustláno a stále řeší problé-
my. Na podzim to byl třeba hráčský ká-
dr žen, který se přes léto zcela rozpadl. 

Klub vodního póla Přerov je na Mo-
ravě pojmem, a to neplatí jen pro celek
mužů 1. ligy. Vynikající máme mládež
od žáků až po dorost. Tyto celky patří do
české špičky a máme tak na kom stavět. 

Stále se rozvíjí i populární florbal. Na-
še mužstva patří do popředí tabulek dru-

hé i třetí ligy, ale nejvíce se nám daří v po-
háru. FBC Sokol ztroskotal až v osmifiná-
le na legendárním Pepinu Ostrava. 

V nohejbalu se našim hráčům Sparta-
ku MSEM výsledkově dařilo ne zrovna
nejlépe. Podařilo se ale uchovat, i přes
problémy, ligovou soutěž. Ke kladům se-
zony ale nutno započítat hlavně úspěšné

uspořádání MS juniorů a žen, které hos-
tila hala TK Precolor.

Léta náročné přípravy a dřiny zúroči-
li přerovští dragoni. Ti na asijském MS
klubových posádek vystoupali v prestiž-
ní kategorii mužů až na nejvyšší stupínek,
což je veliký úspěch. Na vodách Laguny
se konal i další ročník festivalu dračích lo-
dí, který k zajímavé sportovní aktivitě při-
lákal stovky amatérských sportovců.

Ve městě úspěšně působí řada dalších
sportů, a to i na celostátním poli. Sem je
třeba, kromě už dříve zmiňovaných, za-
hrnout třeba moderní gymnastky, ku-
želky, kulečník, atletiku, kolovou, plavá-
ní, minigolf nebo badminton. Ten má ve
svých řadách například i reprezentant-
ku Pavelkovou.

A co čeká sportovce
v roce 2009?

Prozatím je jen pár akcí definitivních.
Jisté je, že česká autokrosová sezona za-
hájí svůj osmidílný seriál 10. května na
trati Přerovské rokle. Na přerovském pří-
rodním autodromu se pojede i ME, kde
bude Ladislav Hanák obhajovat dvojná-
sobný primát v kubatuře do 1600 ccm.
V kalendáři je Přerov jako osmý závod
z deseti. Datem je první zářijový víkend.
V úvodu května se pojede také další roč-
ník Šela maratonu HK. Hlavní organizá-
tor Aleš Procházka připravil další novin-
ku. Tou bude účast velmi zajímavé osob-
nosti ze světa horských kol. Nově zre-
konstruovaný tenisový areál by měl při-
vítat velký mezinárodní turnaj, v přípra-
vách byl i festival dračích lodí a další tra-
diční podniky. I na těchto stránkách vás
o nich budeme průběžně informovat.

Jaroslav BlaťákLadislav Hanák – náš nejúspěšnější jezdec obhájil titul evropského šampiona.
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Přerovští dragoni stanuli na asijském Mistrovství světa na nejvyšším stupínku.
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■ Ohlédnutí za sportem
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Tajenka křížovky: Latinské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Věřit všemu je stejná chyba jako nevěřit ničemu

„Za celé toto období bylo sesbíráno
celkem 6 169 kg použitých baterií, kte-
ré byly shromažďovány ve sběrném
dvoru technických služeb a postupně

předávány v rámci tak zvaného systé-
mu ECOBAT k dalšímu zpracování.
Každoročně, po ukončení příslušného
školního roku, jsou nejlepší základní

a mateřské školy vyhodnoceny,“ infor-
movala Ing. Marcela Novotná z odboru
životního prostředí přerovského ma-
gistrátu.

V listopadu letošního roku proběhlo
vyhodnocení za školní rok 2007/2008.
V tomto školním roce sesbírali žáci zá-
kladních škol 361 kg a děti mateřských
škol 1 536 kg použitých baterií. Celkem
tedy 1 897 kg, což je nejvíce za celé ob-
dobí probíhajících sběrů,“ zdůraznila
Marcela Novotná.

„Z celkového počtu devíti základních
škol v Přerově nejvíce sesbírali žáci ZŠ
U tenisu, a to 126 kg (0,231 kg/žák), ná-
sledují žáci ZŠ Pod Skalkou, kteří dali do-
hromady 23,5 kg (0,114 kg/žák) a třetí po-
zici obsadili žáci ZŠ Velká Dlážka 47 kg
(0,107 kg/žák). Z dvaceti mateřských škol
v Přerově získaly prvenství děti MŠ Lově-
šice, které sesbíraly 224 kg použitých ba-
terií, což představuje 12,4 kg/žáka. Na
dalších místech se umístily děti MŠ Má-
chova č. 8 s 539 kg (10,78 kg/žák), za nimi
skončily děti MŠ U tenisu 214 kg (2,14
kg/žák), MŠ Kozlovská 140 kg (1,4 kg/žák),
MŠ Máchova č.14 63 kg (1,26 kg/žák)
a MŠ Újezdec 31,5 kg (1,26 kg/žák),“ po-
skytla přesná čísla Marcela Novotná. 

Žáci vítězných základních a mateř-
ských škol obdrželi od města odměny
v celkové výši 12 500 korun, například
v podobě různých her, sportovních po-
třeb, potřeb pro výtvarnou výchovu či
hraček. Šaf

Sběr použitých monočlánků a baterií má
ve školách velký ohlas

Děti z mateřské školy v Lověšicích získaly prvenství z celkem dvaceti mateřských škol
v Přerově. Sesbíraly 224 kg použitých baterií, což představuje 12,4 kg na žáka. 

Již pátým rokem organizují pracovníci odboru životního prostředí
přerovského magistrátu sběr použitých monočlánků a baterií. Po-
stupně se do této akce zapojili žáci všech základních škol a v roce
2006 také děti z mateřských škol.

Go a Regiontour
Ve dnech od 15. do 18. ledna bude br-

něnské výstaviště opět patřit 19. mezi-
národnímu veletrhu průmyslu cestov-
ního ruchu GO a 18. mezinárodnímu
veletrhu turistických možností v regio-
nech Regiontour 2009.

„Za účasti více než tisícovky vystavují-
cích firem zastupujících všechny kraje
i turistické regiony ČR i účasti zástupců
zahraničních turistických oblastí a vý-
znamných cestovních kanceláří se bude
jako již každoročně prezentovat i město
Přerov. Propagaci města budete moci
zhlédnout v rámci expozice Olomouc-
kého kraje. Budou zde představeny pro-
dukty propagující Přerov, jeho zajíma-
vosti a turistické cíle,“ informoval Zde-
něk Daněk z kanceláře primátora pře-
rovského magistrátu.

„Naše město se bude prezentovat i ve
společném česko-polském stánku, kde
představíme projekt polsko-českého po-
hraničí na vytvoření a společném ozna-
čení městských turistických tras. Vedle
našeho města se zde představí i další
účastníci projektu, kterými jsou Česká
Skalice, Klodzko (PL), Kedzirzyn-Kozle
(PL), Bardo (PL) a Swidnica (PL),“ dále
upřesnil Zdeněk Daněk. Šaf

■ Pozvánky na turistické
veletrhy

Tourism Expo 2009
Na adrenalinové zážitky a sporty vsa-

dí veletrh Tourism Expo 2009, který ve
dnech 23.–25. ledna otevře novou se-
zonu Výstaviště Flora Olomouc.

Výstava služeb cestovního ruchu a vy-
užití volného času se bude konat pod
heslem Na hranici možností. Pořadate-
lé představí celou škálu adrenalinových
sportů a možností zážitkové turistiky.

Olomoucký veletrh bude tradičně i oso-
bitou přehlídkou zajímavostí turistic-
kých regionů a mikroregionů ČR, jejich
památek, folkloru, tradic, zvyků a speci-
alit včetně kulinářských. Návštěvníci bu-
dou mít příležitost se hned na začátku
nového roku seznámit s aktuální nabíd-
kou domácích a zahraničních dovole-
ných, poznávacích a léčebných pobytů
desítek cestovních kanceláří, agentur,
ubytovacích a stravovacích zařízení, do-
pravců, lázní a sanatorií z České repub-
liky a Slovenska. red.



■ 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: 1.–4. 1. rekondiční stoly – zavřeno

1. 1. sauna – 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 20–21 15–17

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12

Výjimky: 1. 1. vše zavřeno • 2. 1. dětský a 50m 10–20 • 10. 1. dětský a 50m 10–20 10–14.30 • 24. 1. dětský a 50m 10–15 • 31. 1.
dětský a 50m 12–16.30
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■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út aÏ pá 8–17 hodin, so a ne 9–17 hodin
1. ledna zavfieno

�Stálé expozice • Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu
zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie
odboje na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium
V˘stavy:
�do 31. 1. 2009 • Pozdrav z Pfierova aneb
Jak se Ïilo za 1. republiky
�do 19. 1. • Betlémy (Galerie, Historick˘ sál,
Mal˘ v˘stavní sál)

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek: 8–16 hodin, 

soboty a nedûle 9–17 hodin, jindy po domluvû
1. ledna zavfieno

�Stálé expozice • Ptáci âeské republiky, Pta-
ãí lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 30. 1. 2009 • Stromy parku Michalov,
v˘stava stromÛ mûstského parku, doplnûná do-
provodn˘mi akcemi: v˘stava v˘tvarn˘ch prací Ïá-
kÛ matefisk˘ch a základních ‰kol na téma Stromy,
doplnûná v˘robky ÏákÛ Stfiední ‰koly fiezbáfiské
v Tovaãovû
�V˘ukové programy pro ‰koly • Ptáci – v‰e
ze Ïivota ptákÛ, Zimní – o ptácích na krmítku
a pfiikrmování, Stromy – v˘ukov˘ program pro
M·, Z· a S· v Michalovû
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK

■ SVČ ATLAS a BIOS
�pátek 15–17 hod., sobota 9–12 hod. •
keramické hrátky, pfiihlá‰ky pfiedem
�Snûhulákovy radovánky • v˘tvarná soutûÏ
pro dûti, uzávûrka 20.února. Více na stranû 10.

■ Klub Dlažka
�22. 1. v 19.30 hod. • Hradi‰Èan • koncert
v Klubu Teplo Pfierov. Pfiedprodej do 21. 1.,
250 Kã studenti, dûti a ZTP sleva 50 Kã, na mís-
tû 300 Kã, âKD sleva 50 Kã. 
�9.–11. 1., 16.–18. 1. a 29. 1.–1. 2. • Ly-
Ïovaãky – Vranãa (Nov˘ Hrozenkov)
�31. 1. • vyjde DlaÏdiã Speciál Léto 2009

www.dlazka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti
1. 1. 13–14 14.15–15.15
2. 1. 9.45–10.45 11–12
3. a 31. 1. 15.30–16.30 16.45–17.45
4. 1. 9.45–10.45 14.15–15.15
10. 1. 9–10 18.45–19.45
11. 1. 9–10 14.15–15.15
17. 1. 15.30–16.30 16.45–17.45
18. 1. 9–10 11–12
24. 1. 15.45–16.45 17–18
25. 1. 9–10 14.15–15.15
30. 1. 9.15–10.15 10.30–11.30

■ Městský dům
Reprezentaãní a stuÏkovací plesy

�2. 1. ve 20 hodin • Stfiední zdravotnická
‰kola, stuÏkovací ples 4. C
�9. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava, stuÏkovací ples 4. A
�10. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples 4. A
�16. 1. ve 20 hodin • Stfiední pedagogic-
ká ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 4.C
�17. 1. v 19 hodin • Obchodní akademie
a Jazyková ‰kola, stuÏkovací ples
�23. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples oktáva B
�24. 1. ve 20 hodin • Precheza a.s., ples
ChemikÛ 
�30. 1. v 19.30 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, stuÏkovací ples oktávy
�31. 1. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, reprezentaãní  a stuÏkovací ples

Informace tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Akademie III. věku
�21. 1. v 15 hodin • Obezita jako nemoc.
Pfiedná‰í MUDr. Pavla Skálová. Zasedací místnost
jídelního bloku pfierovské nemocnice, 1. posch.

■ KPVU
�15. 1. • âína pfiedolympijská a souãas-
ná. Beseda s E. Va‰ko se koná ve ãtvrtek v 16.30
hodin v Karvínském domû na Horním námûstí.

■ Hrad Helfštýn
v lednu zavfieno

�3. 1. od 8 do 15 hodin • tradiãnû otevfieno prv-
ní sobotu v novém roce pro turistickou vefiejnost.

■ Rodinka
klub pro rodiãe a dûti

�Pondûlí 15.30–17.30 hod. • zdravotní
cviãení, v˘tvarná v˘chova, zpívánky a di-
vadlo, dûti 2–6 let. 17.30–19 hod. • nûmãi-
na pro pokroãilé s hlídáním dûtí.
�Úter˘ 9–11 hod. • herna pro batolátka
s v˘tvarnou v˘chovou, 16.15–18.15 hod. •
hrajeme si s jogou + 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, 16–18 hod. • cviãení na míãích
a tvofiení pro batolátka 1–4 roky,
18–19 hod. • re:tara, relaxaãní tanec pro ra-
dost s Dá‰ou.
�âtvrtek 10–11.30 hod. • angliãtina pro
pokroãilé spojená s hlídáním dûtí, 16.30–18
hod. • nûmãina pro zaãáteãníky s hlídáním
a herna pro batolátka
�Pátek 15.30–17.30 hod. • tvofiivá dílna pro
dospûláky a ‰koláky
�30.12.–1. 1. 2009 • Silvestr na Sola Gra-
tii s lyÏováním, hry pro v‰echny
�16.–18. 1. 2009 • víkendovka s lyÏová-
ním na Horní Beãvû pro rodiny s dûtmi
�Pfiipravujeme: 1x mûsíãnû pfiedná‰ky a semi-
náfie dle zájmu – s porodní asistentkou, dûtskou
lékafikou i dal‰ími odborníky. Plánujeme jedno-
denní a víkendové odborné semináfie s lektorem
zamûfiené na sebevzdûlávání, kurzy angliãtiny
a kurz PC spojen˘ s hlídáním urãen˘ maminkám
na matefiské dovolené.

www.rodinka.cz

Redakce pfieje v‰em sv˘m ãtenáfiÛm 

do nového roku 2009 pevné zdraví, radost

a uspokojení z práce a hlavnû dostatek

potfiebného Ïivotního optimismu.

Otevírací doba – leden

pondûlí úter˘ stfieda ãtvrtek pátek sobota

oddûlení 8–18 8–18 zavfieno 8–18 8–18 8–11
pro dospûlé

studovna 9–12 9–12 zavfieno 9–12 9–12 8–11
13–18 13–18 13–18 13–18

ãítárna 9–12 9–12 9–12 9–12
13–18 13–18 zavfieno 13–18 13–18 zavfieno

hudební oddûlení 10–12 10–12 zavfieno 10–12 zavfieno zavfieno
13–18 13–18

oddûlení pro dûti 12–17 12–17 zavfieno 12–17 9–11 zavfieno
a mládeÏ(Palackého 1) 12–16

poboãka Pfiedmostí 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno zavfieno
(Hranická 93/14) 12.30–18 12.30–17 12.30–17

poboãka Trávník (bu- 9–12 zavfieno 9–12 9–11.30 zavfieno
dova Chemoprojektu) 13–17.30 12.30 – 17 13–17.30 12.30–16

poboãka Velká DláÏka 9–11.30 9–11.30 zavfieno 9–11.30 zavfieno
12.30–17 12.30–17.30 12.30–17.30 12–16

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



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

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 14. ledna 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V lednu můžete v galerii vidět soubornou
výstavu současných i nežijících autorů,
kteří jsou zde trvale zastoupeni. Čím dál
víc jsou v oblibě grafické listy velkých for-
mátů grafiků D. Benešové, K. Beneše, I. Pi-
ačka, K. Kodeta, M. Richterové, J. Velčov-
ského a dalších, které svou lehkostí oslo-
vují mladší návštěvníky galerie. 
V druhé polovině ledna galerie připravi-
la větší kolekci obrazů a grafiky malíře
Zdeňka Červinky, velmi oblíbeného a žá-
daného výtvarníka. 
Zdeněk Červinka se narodil v roce 1928,
vystudoval UMPRUM v Uherském Hra-
dišti. Používá umělecké jméno Targus. Je-
ho snové obrazy krajin, zátiší a hudebníků
či klaunů jsou zastoupeny v mnoha sbír-
kách doma i v zahraničí. Za svůj život
uspořádal více jak 200 výstav. Vystavoval
i v galerii Atrax. V loňském roce vydal ke

svému životnímu jubileu monografii a nám se podařilo tohoto zajímavého uměl-
ce a člověka pozvat do naší galerie 21. ledna, kde od 17 hodin proběhne autogra-
miáda jeho monografie.

Díla autorů vystavujících v galerii v prosinci si zde můžete prohlédnout i v lednu.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

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

V prvním půlroce 2009 se můžete těšit na výstavy převážně nových autorů.
Darja Čejková – keramika
Autorka ve své tvorbě spojuje
své sny, nálady a fantazie s in-
spirací v přírodě a vkládá je do
svých, dnes již převážně ab-
straktních děl s náznakem rea-
lity a tušení něčeho známého.
Střízlivě barevné řešení nechá-
vá volný prostor pro vyniknutí
tvaru plastik nebo obsahu reli-
éfu. K proslunění tmavých od-
stínů povrchu autorka používá
detaily, které glazuje a zlatí
24karátovým zlatem.
Lenka Pavézková – obrazy
V současné době žije v Jihlavě,
kde učí na ZUŠ a pracuje jako kurátorka v Oblastní galerii Vysočiny. V letech 1994-
1998 studovala SUPŠ v Uherském Hradišti obor návrhářství obuvi a módních do-
plňků. Během školy vyučovala ve Spolku řemesel ručních a po škole pracovala ta-
ké jako grafička v tiskárně ve Velkém Meziříčí.
Michaela Spružinová 
Od r. 2002 studovala na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem v atelieru doc. ak.
malíře Ilji Bílka, obor sklo. Během svého studia se snažila spolupracovat s velkými
sklárnami, kde realizuje svoje návrhy. Od r. 2006 experimentuje s výrobními techno-
logiemi, jako je na příklad vakuování. Tyto nové technologie převádí do výtvarné for-
my. Její umělecké zaměření má skutečně široký záběr. Věnuje se broušení skla, ma-
lování na sklo, olejové malbě, pracuje s novými materiály, jako je styropor.
Ilsa Klingelhőfer – obrazy
Dílo této německé autorky je přerovské kulturní veřejnosti dobře známé.

Zdeněk Červinka, Dostaveníčko, litografie

V měsíci lednu bude Domeček vy-
hrazen souborné výstavě keramiků,
kteří se v tomto řemesle zabývají kla-
sickým užitkovým sortimentem. Jan
Vichta používá přírodní glazury
a příbuzné odstíny modré a zelené.
V jeho rodině pokračuje v keramické
živnosti již čtvrtá generace. Petr Jur-
níček je vyznavačem čajového obřa-
du a na jeho keramice je to vidět.
Soupravy, čajové misky, tácy a další,

všechno je keramika vysokého výpalu v oblíbených zelených a hnědých odstínech.
Výstava bude doplněna novou kolekcí obrazů květin Heleny Matůšů.

Darja Čejková, Jablko

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–7. 1. v 17.30 hod. a 1.–6. 1. ve 20
hod. • SNùÎENKY A MACH¤I PO 25 LETECH

(âR, nostalgická komedie, premiéra). ReÏie: Vik-
tor Tau‰. Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal
Suchánek, Eva Jeníãková, Václav Kopta.
�8.–11. 1. v 17.30 hod., 12. a 13. 1. ve
20 hod. • DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMù
(USA, sci-fi, titulky, premiéra). ReÏie: Scott Der-
rickson. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connelly,
Jon Hamm.
�8.–11. 1. ve 20 hod. • HLÍDAâ ã. 47 (âR,

drama, premiéra). Karel Roden v milostném pfií-
bûhu o lásce, vá‰ni, smrti a trestu. ReÏie: Filip
Renã. Hrají: Karel Roden, Lucia Siposova, Václav
Jiráãek, Vladimír Dlouh˘.
�12.–14. 1. v 17.30 hod. • MUZIKÁL ZE
ST¤EDNÍ 3: MATURITNÍ ROâNÍK (USA, ro-
dinn˘/muzikál/komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Kenny Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanessa Hudges,
Ashley Lucas Grabeel, Corbin Bleu. âesk˘ da-
bing: Michal Hru‰ka, Ivana Korolová, Klára ·u-
manová, Kry‰tof Hádek.
�15.–18. 1. v 17 hod. a 18. 1. v 15 hod. •
KDOPAK BY SE VLKA BÁL (âR, romantic-

k˘/rodinn˘, premiéra). ReÏie: Maria Procházko-
vá. Hrají: Dorotka Dûdková, Jitka âvanãarová, Pa-
vel ¤ezníãek, Jana Krausová.
�15.–18. 1. v 19 hod. a 19.–21. 1. v 17
hod. • AUSTRÁLIE (USA, romantické drama, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: Baz Luhrmann. Hrají: Ni-
cole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham.
�19. a 20. 1. ve 20.15 hod. • VICKY CRIS-
TINA BARCELONA (USA/·panûlsko, romantic-
ká komedie, titulky, premiéra). Snímek Woodyho
Allena je vtipnou a moudrou meditací o lásce, se
v‰í romantikou, radostí, bolestí a neuchopitelnou
záludností. ReÏie: Woody Allen. Hrají: Chavier
Bardem, Patricia Clarkson, Penélope Cruz, Scar-
lett Johansson, Kevin Dunn.
�22.–25. 1. v 17.30 hod. • NEBEZPEâN¯
CÍL (USA, akãní/thriller, titulky, premiéra). Re-
make úspû‰ného akãního dramatu bratrÛ Pango-
v˘ch z roku 1999. ReÏie: O.P.Chun, D.Pang. Hra-
jí: Nicolas Cage, James With, Charlie Yeung.
�22.–25. 1. ve 20 hod. • LABYRINT LÎÍ
(USA, thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Ridley
Scott. Hrají: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe,
Mark Strong.

�26.–28. 1. v 17.30 hod. a 26.–28. 1. ve
20 hod. • âESKÁ RAPublika (âR, hudební

film, premiéra). První celoveãerní film o ãeském
rapu. ReÏie: Pavel Abrahám. Vystupují: Orion, Ja-
mes Cole, Hugo Toxx Hana Hegerová a dal‰í.
�29. 1.–4. 2. v 17 hod. • LOVECKÁ SE-
ZÓNA 2 (USA, animovaná komedie, ãesk˘ da-
bing, premiéra). Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje
dravûj‰í. Je to prosté! ReÏie: M. O’Callaghan,
T. Wilderman. âesk˘ dabing: Ondfiej Brzoboha-
t˘, Jitka JeÏková, Tomá‰ Racek.
�29. 1.–3. 2. ve 20 hod. • SNùÎENKY
A MACH¤I PO 25 LETECH (âR, nostalgická
komedie). ReÏie: Viktor Tau‰. Hrají: Jan Antonín
Duchoslav, Michal Suchánek, Eva Jeníãková,
Václav Kopta.

�7. 1. ve 20 hod. • TOKIO! (Francie/Jap./Nû-
mecko/JiÏní Korea, drama, titulky, premiéra). Tfii
krátké fantastické filmy volnû inspirované Toki-
em. ReÏie: M. Bondry, L. Carax, J. Bong. Hrají:
Yu Aoi, Yossi Yossi Arakawa, Julie Dreyfus.

�14. 1. ve 20 hod. • NADINE (Nizozemí/Bel-
gie, drama, titulky, premiéra). Citliv˘ pfiíbûh
o souãasné generaci úspû‰n˘ch Ïen… ReÏie: Erik
De Bruyn. Hrají: Monic Hendrickx, Sanneke Bos,
Halina Reijn).
�21. 1. ve 20 hod. • NÁVRAT âÁPÒ (Sloven-

sko/Nûmecko, milostné drama, titulky, premiéra).
Film je urãen˘ lidem, ktefií podobnû jako hlavní hr-
dinka cítí nejistoty, hledají hodnoty a domov a oslo-
vuje jak mladé tak star‰í, neboÈ nese v sobû gene-
raãní dialog. ReÏie: Martin Repka. Hrají: Katharina
Lorenz, Florian Stetter, Radek Brzobohat˘a dal‰í.

�28. 1. ve 20 hodin • KRÁLOVNA ALÎBùTA:
ZLAT¯ VùK (VB, historick˘, titulky). ReÏie: Shek-
har Kapur. Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Ge-
offrey Rush, Abbie Cornish, Jordi Mollá Rys Ifans.

�4. 1. v 16 hod. • KRTEK A HODINY (âR, dût-
ské pásmo).
�11. 1. v 16 hod. • Z DEVATERA POHÁDEK
(âR, dûtské pásmo).
�18. 1. v 15 hod. • KDOPAK BY SE VLKA
BÁL (âR, romantick˘/rodinn˘, premiéra). ReÏie:
Maria Procházková. Hrají: Dorotka Dûdková, Jit-
ka âvanãarová, Pavel ¤ezníãek, Jana Krausová.
�24. a 25. 1. v 15.30 hod. • MADAGASKAR
2 (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
E. Darnell, T. McGrath, E. Cohen. âesk˘ dabing: F.
BlaÏek, F. ·varc, M. Ple‰tilová, V. Vydra a dal‰í.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


