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Uvnitř
Rozpočet 

našeho města

K 28. březnu, kdy si připomínáme výročí narození J. A. Komenského, jsme pro čtenáře
připravili malou sondu do duše žáka i učitele. Vedlo nás k tomu mimo jiné i vědomí, že
poslední roky média nezaslouženě opomíjí svátek Dne učitelů, který připadá právě na den
narození českého velikána světového školství. pokračování na straně 6 �
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Co by řekl Jan Amos Komenský?
Z OBSAHU ČÍSLA

Ještě jednou k prodeji
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Zahájení opravy autobusového nádraží se kvapem blíží

S největší pravděpodobností již v dubnu město zahájí jednu z nejnáročnějších investičních
akcí posledních let, kterou oprava autobusového nádraží bezpochyby je. Přijde na 135 mi-
lionů korun a více než 100 milionů na ni získalo z Regionálního operačního programu EU.
Bude vyžadovat maximální pochopení ze strany cestující veřejnosti. více na straně 5 �
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Poděkování

Děkujeme tímto všem, kteří se přišli
rozloučit s Pavlem Novákem.

Zarmoucená rodina

Na základě dohody o spolupráci mezi
Magistrátem města Přerova, odborem
Obecní živnostenský úřad a Českou ob-
chodní inspekcí, inspektorát Morav-
skoslezský a Olomoucký, Ostrava je
i v letošním roce zajišťována poradenská
a informační služba České obchodní in-
spekce ve městě Přerově na Magistrátu
města Přerova, odboru Obecní živno-
stenský úřad.

Jejích služeb můžete využít každý
první čtvrtek v měsíci v době od 12 do
15 hodin. Poradenskou a informační
službu poskytuje ČOI na Magistrátu
města Přerova, odboru Obecní živno-
stenský úřad, Smetanova 7, III. patro
budovy, kancelář č. 311.

Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé

se mohou na pracovníky ČOI obracet
s dotazy ohledně prodeje výrobků, zboží
a poskytování služeb na vnitřním trhu, či
jiné obdobné činnosti nebo ohledně po-
skytování spotřebitelských úvěrů. Napří-
klad, jak postupovat při reklamaci a jaké
jsou povinnosti prodávajícího, jak postu-
povat při reklamaci u zakoupeného zbo-
ží na „předváděcích akcích“, při uzavře-
ní kupní smlouvy, na co má spotřebitel
právo, co požadovat od podnikatele při
uzavření „smlouvy o dílo“ , jaké má mož-
nosti, když se spotřebitel dozví v médi-
ích, že zakoupený výrobek může být „ne-
bezpečný“, co musí být uvedeno na vý-
robku a kdy musí vydat doklad o zakou-
pení zboží nebo poskytnuté službě ad.

Živnostenský úřad MMPr

Využijte Poradenské a informační služby
České obchodní inspekce

V posledních několika měsících vzbudi-
la rozruch především mezi obyvateli do-
mů na Jižní čtvrti výše ceny, za kterou jim
město zdejší byty nabízí k odkoupení. 

Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

Na náměstkyni jsme se obrátili se žá-
dostí o bližší vysvětlení postupu radnice.
� Nájemníkům se zdá cena příliš vyso-
ká vzhledem ke stáří bytů i výši pro-

středků vložených do jejich údržby. Mi-
mo jiné poukazují i na částku, za kte-
rou město prodávalo byty zhruba před
deseti lety. Můžete uvést příklad pro
srovnání?

Nájemníci, na něž se prodej bytů vzta-
huje, obdrželi od advokátní kanceláře
informace o předběžných, průměrných
cenách, stanovených znaleckými po-
sudky za 1 m2 podlahové plochy bytové
jednotky. Nabídková cena, za kterou bu-
dou stávající nájemci byty odkupovat,
bude procentuálně krácena na 38 nebo
45 procent ceny znaleckého posudku.

Uvedu to na příkladu. Bude-li cena by-
tu dle znaleckého posudku stanovena na

11.280 Kč za 1m2, bude nabídková cena
bytu pro stávajícího nájemce ve dvou-
měsíční nabídkové lhůtě činit 38 pro-
cent, tj. 4.286 Kč za 1 m2 podlahové plo-
chy. Po uplynutí dvouměsíční lhůty bu-
de do konce šestiměsíční lhůty cena sta-
novena ve výši 45 procent, tj. 5.076 Kč za
1 m2. Z toho vyplývá, že bude-li cena by-
tu o velikosti 60 m2 stanovena znaleckým
posudkem ve výši například 676 800 Kč,
bude nabídková cena pro stávajícího ná-
jemce, za kterou může bytovou jednot-
ku ve dvouměsíční nabídkové lhůtě od-
koupit, snížena na 257 184 Kč a v šesti-
měsíční lhůtě na 304 560 Kč.

Znalecký posudek zohlední jak stáří

bytu, tak jeho polohu, včetně opotřebe-
ní a dalších kritérií.

V době první vlny privatizace bytové-
ho fondu byly procentuální výhody pro
prodej bytů stávajícím nájemníkům ve
stejné výši, ovšem změnily se nejen ce-
ny nemovitostí, ale i příjmy obyvatel.
Tím vzniká cenová disproporce mezi
první a druhou vlnou privatizace. 

Rovněž rozlišujeme domy, u nichž byly
provedeny od roku 2003 větší investice,
které budou rozpočítány k cenám jedno-
tlivých bytů. V opačném případě by byli
v nevýhodě nájemníci v domech, do 
nichž město nesměrovalo žádné finanč-
ní prostředky.

Ještě jednou k prodeji městských bytů
Rozhovor s náměstkyní přerovského primátora Mgr. Elenou Grambličkovou

Výzva k podání žádostí
o poskytnutí finanční podpory na obnovu kulturních památek

Magistrát města Přerova, odbor ži-
votního prostředí, jako orgán státní pa-
mátkové péče, oznamuje termín příj-
mu žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z dotačního programu
„Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností“, který vyhlásilo Ministerstvo
kultury ČR. 

Uzávěrka žádostí podaných k Magist-
rátu města Přerova, odboru životního
prostředí, je 30. 4. 2009, přičemž finanč-
ní kvóta určená pro obecní úřad obce
s rozšířenou působností Přerov v celko-
vé výši 847 000 Kč bude využita pouze
v jednom, a to druhém, kole. 

Podrobnější informace, vč. formuláře
žádosti naleznete na internetových strán-
kách Ministerstva kultury www.mkcr.cz

(kulturní dědictví > památková péče >
granty a dotace) nebo statutárního měs-
ta Přerova (informace odboru životního
prostředí). 

Finanční podpora je určena na zacho-
vání a obnovu nemovitých kulturních
památek ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, které se nalé-
zají mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památka-
mi a nejsou ve vlastnictví České repub-
liky, popř. jsou určeny na obnovu movi-
té kulturní památky pevně spojené se
stavbou, jako jsou např. oltáře nebo kos-
telní varhany, pokud je tato stavby kul-
turní památkou.

V případě vašeho zájmu vám podrob-
nější informace sdělí na Miroslava Švá-
stová, tel. 581 268 234.

Podpora ekologické výchovy
I v letošním roce mohou fyzické nebo

právnické osoby na území města žádat
o dotaci na podporu aktivit v oblasti en-
vironmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty.Výše přiznané dotace na jednu
aktivitu v jednom roce může činit až
70 tisíc korun.

Žádosti o poskytnutí dotace musí být
doručeny na podatelnu Magistrátu měs-
ta Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov, do
31. března 2009 v zalepené obálce ozna-
čené Žádost o poskytnutí dotace – EVVO.
Z dotace lze hradit náklady vzniklé v ob-
dobí od 1. ledna roku, ve kterém byla do-

tace poskytnuta, až do 31. srpna roku ná-
sledujícího. Úplné znění schválených zá-
sad, včetně podrobných podmínek, for-
muláře a seznamu příloh pro podávání
žádostí, je k dispozici na odboru životní-
ho prostředí (Bratrská 34) nebo na inter-
netových stránkách města – „Magistrát >
Formuláře > odbor ŽP“, článek Poskyto-
vání dotací na podporu aktivit v oblasti
EVVO (www.mu-prerov.cz). Konzultace
ke zpracování žádosti poskytne RNDr.
Machalová (tel. 581 268 221, e-mail: yvo-
na.machalova@mu-prerov.cz).

Odbor životního prostředí MMPr

■ Upozornění

Omlouváme se za mylnou informaci uveřejněnou v únorovém čísle Přerovských
listů. V článku Využijte služeb Občanského sdružení sociálních a finančních
poraden ČR na straně 2 jsme vás odkázali na poradnu, kterou jste měli najít v ul.
Boženy Němcové. Zde ovšem poradna působila pouze v roce 2008. Letos v Pře-
rově nebyla otevřena. Pokud chcete využít jejích bezplatných služeb v oblasti
právní, sociální, daňové a psychologické, musíte zajet do Olomouce, kde porad-
nu najdete v Jungmannově ulici, číslo 25. Návštěvní hodiny jsou každé úterý od
9 do 12 hodin. Bližší informace vám sdělí paní Selucká, tel. 739 113 115.

pokračování na straně 5 �



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání radních

28. ledna 
� Navrhli na cenu Olomouckého kraje
v oblasti kultury na rok 2008 za celoži-
votní přínos v oblasti kultury (dvorana
slávy): Jaroslav Wykrent – celoživotní
působení v oblasti populární hudby,
navrhli na cenu Olomouckého kraje
v oblasti kultury za výjimečný počin v ob-
lasti ochrany a popularizace kulturních
hodnot v roce 2008: Academic Jazz Band
– udržování tradice jazzu v Přerově.
� Schválili uzavření smlouvy o vytvoře-
ní zvukově obrazového záznamu mezi
městem Přerov a společností Kabelová
televize Přerov, a.s. do 31. 12. 2009. Jed-
ná se o výrobu a odvysílání zpravodaj-
ských bloků včetně bloku sportovního,
vyhotovení záznamu těchto programů
a vysílání infotextu ve výši 2.376.000 Kč.

Krátce z jednání
zastupitelů 2. února

� Zřídili pětičlenný osadní výbor v míst-
ní části Žeravice, zvolili jeho předsedky-
ní Ludmilu Landsmannovou a členy Ja-
na Černoška, Zdeňka Černého, Janu Do-
stálovou a Janu Ščepitovou, to vše
s účinností od 3. 2.
� Schválili vydat obecně závaznou vy-
hlášku o stanovení míst, ve kterých mo-
hou být provozovány výherní hrací pří-
stroje.
� Vzali na vědomí informace k projek-
tu Základní školy Přerov, Boženy Něm-
cové 16 s názvem Otevřená škola a k pří-
pravě nového projektu této školy.
� Schválili záměr ukončit provozování
Azylového domu pro matky s dětmi
v Přerově, ul. 9. května č. 107 městem
Přerov, pronajmout tento objekt za
symbolickou cenu Armádě spásy v ČR
a poskytovat ročně dotaci města ve výši
1 000 000 Kč do konce roku 2012 Armá-
dě spásy v ČR na provoz zařízení. 
� Vzali na vědomí Koncepci Městské
policie Přerov na léta 2008–2010.
� Odvolali s účinností od 3. 2. 2009 na
vlastní žádost z funkce člena a předsedy
Výboru pro dopravu Mgr. R. Rašťáka
a zvolili s účinností od 3. 2. 2009 jeho čle-
nem a předsedou Ing. arch. V. Petroše.
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé, 
začátkem února jsem se setkal s někte-
rými starosty z okolních měst, aby-
chom oživili tradici společně probrat
to, co nám dělá starosti. Znovu jsem se
přesvědčil o tom, že mnohdy řešíme
podobné problémy. Rozhodně je pro-
spěšné využít této možnosti a podělit se
o zkušenosti, případně najít řešení těch
otázek, které zajímají naše občany bez
ohledu na to, kde právě žijí.
Jedním ze zajímavých témat našeho
jednání bylo zamyšlení nad tím, jak
zvýšit komfort milovníků pohybu
a zdokonalit informovanost o možnos-
tech sportovního vyžití v našem regio-
nu. Konkrétně mám na mysli v posled-
ních letech tolik oblíbenou cykloturis-
tiku. Dohodli jsme se, že se všem příz-
nivcům cyklistiky pokusíme usnadnit
jejich putování naším regionem a pus-
tíme se do přípravy společného projek-
tu. Chceme vytvořit soubor cyklomap,
které by byly zpracovány profesionál-
ním způsobem. Na jednotlivých ma-
pách budou vyznačeny nejzajímavější
a nejoblíbenější cyklotrasy a cyklostez-
ky. Pochopitelně chybět nebudou ani
upoutávky na atraktivní turistické cíle,
které se v okolí tras nacházejí. Věříme,
že přípravné práce zvládneme v letoš-
ním roce a v příští sezoně už budete
mít příležitost se podle nových map vy-
dat na výlety. 
A když už mluvíme o sportu, za přínos-
né rovněž považuji oživení myšlenky
na vyhlašování sportovce přerovského
regionu. Již několik let se totiž navrhují
a jmenují „pouze“ nejlepší sportovci
celého Olomouckého kraje. Myslím si
však shodně s ostatními starosty, že
náš region má velký počet úspěšných
sportovců, které veřejnost často ani ne-
zná, natož aby věděla o jejich úspěších
na poli sportu. A přitom jejich záslu-
hou se dostává do povědomí lidí naše
město i mimo hranice naší republiky.
Za úspěch bych považoval, kdyby se
podařilo tento záměr uskutečnit již
v závěru letošního roku.

■ Sloupek primátora
Krátce z jednání radních

11. února
� Rozhodli nepokračovat v záměru vy-
budování rozhledny na komíně bývalé
výtopny v ulici Teličkova, Předmostí.
V areálu plánovaného Mamutova totiž
bude postavená nová rozhledna.
� Schválili zadání veřejné zakázky na re-

alizaci prací k dokončení projektové do-
kumentace rekonstrukce Tyršova mostu.
� Schválili plány financování obnovy
vodovodů a kanalizací v majetku Přero-
va, jež se nacházejí v místních částech.

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

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 20. dubna
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati me-
zi občany města zápisem do pamětní knihy. Přihlásit se mo-
hou rodiče, mající trvalé bydliště v Přerově, ale jejich dítě se
narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově zís-
kají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 
Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří osla-
ví 50 nebo 60 let společného života.

Setkání 75letých občanů Přerova. Komise připravuje set-
kání pětasedmdesátiletých občanů s představiteli města Pře-
rova. Poprvé se sejdou jubilanti, kteří se narodili v lednu až
dubnu, a to 16. března. Setkání oslavenců narozených v květ-
nu až srpnu se uskuteční 6. dubna a naposledy v letošním
roce se občané narození v září až prosinci setkají 11. května.
Jubilanti obdrží poštou písemnou pozvánku.

■ Upozornění

Komise pro občanské záležitosti

V listopadovém vydání Přerovských
listů z roku 2008 byla zveřejněna anke-
ta, jejímž cílem bylo zjistit spokojenost
čtenářů zejména s obsahovou náplní
Přerovských listů a získat tipy přede-
vším na zvýšení pestrosti tohoto mě-
síčníku. Všem respondentům, kteří za-
slali svou odpověď, děkujeme. 

V anketě jsme obdrželi v řádném termí-
nu, to znamená do 30. listopadu 2008, cel-
kem 32 odpovědí. Tento počet není příliš
vysoký, a proto se redakce Listů s pověře-
ním Rady města rozhodla pozměnit její
formu a prodloužit termín trvání. Nové
webové stránky města umožnily vytvořit

anketní lístek v interaktivní podobě, to
znamená, že je možné odpovědi přímo
zapisovat do připraveného formuláře na
webových stránkách. Tato nová forma an-
kety bude přístupná do 31. března a je pro
uživatele velmi jednoduchá. V případě, že
jste se doposud nezúčastnili ankety, mů-
žete využít této příležitosti.

Anketní lístek naleznete na webových
stránkách města www.mu-prerov.cz
v části Přerovské listy. Konečné výsled-
ky ankety budou zveřejněny v květno-
vém vydání listů. Děkujeme za vaše
hodnocení a podněty, kterým se bude-
me snažit vyhovět.

Vyhodnocení ankety

Potřebujete nový občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů nebo jiný
dokument či výpis? 

Nechcete na úřadu čekat ve frontě?
Využijte „Elektronickou obsluhu“ a prostřednictvím webových stránek města HY-
PERLINK "http://www.mu-prerov.cz/" www.mu-prerov.cz se objednejte na ur-
čitý den a čas.
Tato aplikace vám umožní elektronické objednání na Magistrát města Přerova po-
mocí internetu, a to v agendách správního odboru, v agendách odboru dopravy
a v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Můžete zde zároveň zjistit, kolik lidí čeká nyní ve frontě na obsloužení nebo zda si
již můžete vyzvednout nový občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz. 
Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin.

www.mu-prerov.cz

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268
452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobně Ma-
gistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí. 

Poděkování majitelům Knihy Žerotín Z.H. s.r.o. Přerov a fir-
my Kubík a.s. Litomyšl za poskytnutí slev v minulém roce při
nákupu dárků, které jsou předávány rodičům při obřadech
vítání dětí.

■ Upozornění
Oddělení matriky bude z důvodu

školení pracovnic uzavřeno 
ve dnech 2. a 3. dubna.
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INZERCE

INZERCE

- opera, opereta a muzikál s Ondrou DoležalemNestárnoucí melodie

- o zdraví a nemoci s lékaøi a odborníky hodin

hodin

Apatyka každý ètvrtek od 10.00

nedìle od 17.00

Poděkování sponzorům plesu primátora 
28. února v Městském domě

generální partner

partneři

spolupráce

mediální partneři

T I S K Á R N A

Darka
Zuzana Jandová

hlavní partneři
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Mgr. Josef Kulíšek
náměstek primátora

� Mezi nejnákladnější investiční akce
letošního roku patří rekonstrukce au-
tobusového nádraží. V jakém stadiu
jsou přípravy na její zahájení?

Tato akce je připravována dlouhodobě
a její realizace byla projednána s ob-
čany nejen v tomto volebním období,
ale diskuse proběhly již před rokem
2006. Rekonstrukce zvýší komfort ob-
čanů při cestování autobusovými lin-
kami, ale zároveň je součástí budova-
ného průtahu městem. Průběžně s au-
tobusovým nádražím bude upravena
i komunikace od Hypernovy po ulici
Kramářovu. 
V současné době jsme ukončili výběro-
vé řízení a je připravena k podpisu
smlouva s dodavatelem stavby. Chtěl
bych na tomto místě požádat cestující
veřejnost o trpělivost a pochopení, pro-
tože samotná stavba ponese velké or-
ganizační změny v odjezdech autobu-
sů ohledně jejich stanovišť. Částečně
bude vždy využívána plocha autobuso-
vého nádraží, částečně budou stano-
viště rozmístěna v přilehlých ulicích. 
Celou situaci nám bude navíc kompli-
kovat připravovaná rekonstrukce tep-
lovodu v ulici Komenského. Jednali
jsme s jejím investorem Dalkií Přerov
o posunutí termínu. Bohužel teplovod
je v havarijním stavu, proto Dalkia mu-
sí přikročit k plánovaným opravám 
ihned po ukončení topné sezony.
V rámci řešení dopravní situace v ulici
Komenského je zatím předjednána va-
rianta, při které se omezí provoz
v obou směrech a bude řízený světel-
nou signalizací.
V okamžiku, kdy s provozovatelem do-
jednáme definitivní podobu provizor-
ního řešení dopravy po dobu stavby,
budeme veřejnost informovat v médi-
ích. Zároveň v souladu s provozovate-
lem autobusového nádraží chceme ini-
ciovat umístění přehledných informač-
ních tabulí pravděpodobně před vlako-
vým nádražím a na přístupu od Čecho-
vy ulice.
Jsem rád, že na tuto významnou akci se
nám podařilo získat dotaci 100 miliónů
korun z Regionálního operačního pro-
gramu. Jedná se o jednu z největších
dotací získaných z tohoto programu
v rámci Olomouckého kraje.
Tato rekonstrukce se samozřejmě do-
tkne nejen cestujících, ale všech obča-
nů, kteří se pohybují v této lokalitě a bu-
de mít částečně negativní vliv i na au-
tomobilovou dopravu.
Ještě jednou chceme všechny občany
města požádat o toleranci a pochopení,
protože výsledný efekt bude přínosem
pro vzhled města a komfort života
v něm.

Šaf

■ Otázka pro …

� Někteří občané mají zájem odkoupit
svůj byt, ale obávají se, že v jejich domě
nebude nenaplněna podmínka mini-
málně 80 procent zájemců.

Toto číslo je minimální hranice k to-
mu, aby byly zahájeny další kroky ve-
doucí k realizaci převodu.

Tuto podmínku však změkčuje ještě ji-
ná možnost. Pokud bude počet zájemců
mezi 70 a 80 procenty v příslušném do-
mě, rozhodne zastupitelstvo města, zda
i v tomto případě umožní převod byto-
vých jednotek do vlastnictví žadatelů. Při
nižším počtu zájemců než 70 procent se
orgány města nebudou prodejem bytů
v daném domě zabývat. 

� Předmětem veřejné diskuze je vedle
ceny za byt i cena pozemku. 

Cena pozemků byla stanovena ve výši
100 procent ceny znaleckého posudku
a rovněž kopíruje podmínky před dese-
ti lety. V současné době probíhají jedná-
ní, zda cenu pozemku nestanovit jiným,
výhodnějším procentuálním podílem.

� V prodávaných bytech převážně ži-
jí důchodci a sociálně slabší lidé, kte-
ří nedají dohromady finanční pro-
středky na odkoupení bytu ani za sní-
ženou nabídkovou cenu. Hrozí v pří-

padě neodkoupení bytu prodej třetím
osobám?

Současná vnitřní směrnice prodej by-
tů třetím osobám neumožňuje. Rovněž
tak prodej celého nájemního domu ja-
kémukoliv zájemci nepřichází v úvahu.

� Při stanovení ceny prodávaných by-
tů určitě bude vypracován znalecký po-
sudek. Z čeho bude vycházet?

Znalecký posudek bude prováděn in-
dividuálně pro každou bytovou jednot-
ku a bude zahrnovat všechny atributy,
jako je stáří domu, opotřebení, lokalita,
vybavenost bytů, stav společných pro-
stor, orientace a poloha bytu a pod. Kup-
ní cena se tedy u jednotlivých domů
a někdy i bytů bude lišit. 

� Na co byste chtěla upozornit případ-
né zájemce o odkoupení bytu? 

Je nám některými pisateli vytýkáno,
že kupují zajíce v pytli, když mají vy-
jádřit svůj zájem o koupi bytu, aniž by
předem znali skutečnou cenu znalec-
kého posudku. Nelze plošně vyhotovit
znalecké posudky a takto nabízet ná-
jemníkům. V mnoha případech by se
jednalo o zbytečně vynaložené finanč-
ní prostředky a čas, pokud by zájem ze
strany nájemců byl nulový nebo mini-
mální. Vyplněním formuláře Žádost
nájemce o koupi bytové jednotky ná-

jemce pouze projeví svůj zájem o vlast-
nictví bytu. Závazným aktem bude
podpis smlouvy o převodu jednotky do
vlastnictví, v níž bude stanovena ko-
nečná cena včetně alikvotní částky za
pozemek a společné prostory. Jedná se
o poměrně časově náročný proces.
Předpokládáme, že první byty budou
převedeny novým vlastníkům až kon-
cem tohoto roku.

Všechny uvedené finanční výhody jsou
určené pouze stávajícím nájemníkům.
Volné, neobsazené byty se budou pro-
dávat za tržní, několikanásobné ceny.

Na závěr chci všem současným nájem-
níkům připomenout, že město při roz-
hodnutí o prodeji bytů vyšlo vstříc pře-
devším nemalému počtu zájemců o kou-
pi bytové jednotky a občanům tak dává
jedinečnou možnost stát se vlastníkem
bytu za příznivou cenu ve srovnání s ce-
nami na trhu. Ale současně těm, kteří
chtějí i nadále zůstat v nájemním vztahu
s městem tuto možnost neupírá. Šaf

Kontaktní osoby, na něž se můžete
obrátit v případě nejasností:
Mgr. Iva Derychová, advokátní kancelář
v ul. Boženy Němcové 2, 750 00 Přerov,
tel.: 581 21 50 22, 581 21 51 52
Petr Matula, odbor majetku přerovské-
ho magistrátu, Blahoslavova 3, 750 00
Přerov, tel. 581 268 464

Ještě jednou k prodeji městských bytů
� dokončení ze strany 2

Zápis dětí do mateřských škol
Zápis dětí pro školní rok 2009/2010

proběhne v pondělí 16. a úterý 17. břez-
na od 8 do 17 hodin v mateřských ško-
lách zřízených městem:
MŠ Dvořákova, MŠ Komenského, MŠ
Kouřílkova - Jasínkova, MŠ Kozlovská,
MŠ Kratochvílova, MŠ Lešetínská, MŠ
Máchova 8 - Na odpoledni 16, MŠ Má-
chova 14, MŠ Pod skalkou - Čekyně, MŠ
U tenisu, MŠ Optiky - Kozlovice, MŠ Vi-
nary, MŠ Újezdec - Lověšice. 
Zápis proběhne v uvedených termínech
v sídlech a odloučených pracovištích
jednotlivých mateřských škol. 
MŠ Újezdec provede zápis v MŠ Újezdec
dne 16. března od 10 30 do 15 30 hod.
a na odloučeném pracovišti v MŠ Lověši-
ce dne 17. března od 10 30 do 15 30 hod. 
MŠ Optiky provede zápis na odlouče-
ném pracovišti v MŠ Kozlovice dne 16.
března od 8 do 17 hod.

Mateřské školy zřízené soukromými zři-
zovateli provedou zápis v MŠ Bajákova
ve dnech 16. a 17. března od 8 do 17 hod.
a v MŠ U Bečvy dne 16. března od 8 do 16
hod. a dne 19. března od 10 do 16 hod. 

Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti
let. Ředitelka mateřské školy ve správ-
ním řízení rozhoduje o přijetí dítěte do
mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Vzdělávání v posledním ročníku ma-
teřské školy zřízené městem se poskytu-
je bezúplatně. O přijetí dítěte se zdra-
votním postižením rozhodne ředitelka
mateřské školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zaří-
zení, popřípadě také registrujícího prak-
tického lékaře pro děti a dorost. 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMPr

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
Ulice druh omezení trvání
Nerudova úplná uzavírka, oprava komunikace do 30. 6.

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

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

8. 3. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

15. 3. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

22. 3. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

29. 3. 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

Vedení města se obrací na veřejnost
s výzvou k zasílání návrhů na ocenění
významných osobností Přerova. Oče-
káváme návrhy z oblasti vědecké práce,
kultury, sportu i dalších činností, které
mají vztah k našemu městu.

Vybraným osobnostem budou Ceny
města Přerova – medaile J. A. Komen-
ského slavnostně předány letos v říjnu.

Návrhy zasílejte nejpozději do
31. května 2009 na adresu: Magistrát
města Přerov, kancelář primátora, Bra-
trská 34, 750 11 Přerov, nebo na mailo-
vou adresu: kp@mu-prerov.cz

■ Výzva

Cena města Přerova

Termíny uzavření
jednotlivých MŠ v době

letních prázdnin:
1. 7.–31. 8. MŠ Pod skalkou 
1. 7.–23. 8. MŠ Máchova 14, MŠ

Jasínkova (odl. prac.)
1. 7.–31. 7. MŠ Na odpoledni

(odloučené pracoviště), 
6. 7.–16. 8. soukromá MŠ U Bečvy
6. 7.–23. 8. MŠ Újezdec, MŠ

Lověšice (odl. prac.) 
13. 7.–23. 8. MŠ Dvořákova, MŠ Vi-

nary, MŠ Komenského,
MŠ Kouřílkova, MŠ Kra-
tochvílova, MŠ Lešetín-
ská, MŠ U tenisu, MŠ
Kozlovská, MŠ Máchova
8, MŠ Kozlovice (odlou-
čené pracov.), MŠ Čeky-
ně (odloučené pracov.) 

20. 7.–23. 8. soukromá MŠ Bajákova
3. 8.–31. 8. MŠ Optiky
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Ve zjednodušené podobě jsme dali
prostor oběma stranám a pokusili se
o aktualizovaný pohled na osobnost
učitele, ale i žáka dnešní školy. Vybrali
jsme si Základní školu Za mlýnem, je-
jíž ředitelka Mgr. Božena Přidalová by-
la vůči našim otázkám velmi vstřícná. 

Nejprve jsme se obrátili s několika do-
tazy na učitele. Na naše otázky odpoví-
dali zkušení kantoři s více než dvacetile-
tou praxí pro možnost srovnávání.

� V čem jsou žáci jiní než před deseti či
dvaceti lety?

Mgr. Irena
Lounová
učitelka 1. stupeň 
praxe dvacet let

Žáci jsou sebevědomější, bezprostřed-
nější, spontánnější a nezávislejší. Mají vět-
ší přehled, jsou počítačově gramotní, tech-
nicky zdatní a tudíž mnohem informova-
nější. Znají svá práva a bez ostychu se o ně
umí přihlásit. Mají obrovské možnosti
k rozvoji svých zájmů a koníčků, mnoho
zdrojů informací, které mohou bez vlast-
ního přičinění neomezeně čerpat.

Mgr. Oldřich
Hanzlík
učitel 2. stupeň
praxe více než
dvacet let

Nedá se očekávat, že by žáci byli stejní
jako před patnácti dvaceti lety. Rozhod-
ně se změnili, v něčem k lepšímu, z jiné-
ho pohledu k horšímu. Domnívám se
však, že negativa, a to v oblasti chování,
bohužel převládají. Jestliže dnes celore-
publikově řešíme případy napadení uči-
tele žákem, a to nejedná se vždy o napa-
dení slovní, je asi někde něco špatně. Sa-
mozřejmě se to netýká všech či většiny
žáků. Ale doba, kdy učitel byl autoritou,
je podle mého názoru nenávratně pryč.
Na druhé straně musíme žákům přiznat
větší kreativitu, přehled v oblasti výpo-
četní techniky a schopnost využít ji pro
své studium. Přesto se domnívám, že
celkový přehled a znalosti naší mládeže
za těch asi dvacet let poklesly. 

� Kde vidíte příčiny?
Irena Lounová: Příčiny lze vysledovat
v mnoha oblastech. Ovlivňuje je však
velká míra nejrůznějších faktorů. Děti
berou většinu věcí, jimiž jsou obklope-
ni, jako samozřejmost, protože to jinak
nikdy nezažily a nepoznaly. Věcí si ne-
váží. Jsou přesyceni množstvím infor-
mací, jež jsou jim servírovány, většinou
jsou zahrnuty přepychem. Vzdělání be-

rou automaticky, taktéž zdravotní péči,
domov, ale například i značkové obleče-
ní. Spoléhají na to, že pravomoce učite-
le nejsou příliš velké. Intuitivně toho
mnozí, bohužel někdy i za podpory ro-
dičů, dokážou zneužít ve svůj prospěch.
Zde vystupuje do popředí důležitost
osobnosti učitele a jeho autorita. Pokud
stanoví pravidla a hranice, kam až může
žák zajít a zároveň dbá na jejich dodržo-
vání, nedochází k zásadním problé-
mům.
Oldřich Hanzlík: Příčiny změn v oblasti
chování, úcty k dospělým a v celkovém
přístupu k životním hodnotám vidím
v mnoha případech v nedostatečné
„funkci“ rodiny, neboť se domnívám, že
právě tam je základ veškeré výchovy
i zodpovědného přístupu mladého člo-
věka ke vzdělání. Co se týká vědomostní
úrovně dětí, nové technické „vymože-
nosti“ k ní mohou velmi přispět a mnoh-
dy přispívají, leč je třeba jich správně vy-
užívat. A právě k tomu by mělo být za-
včas vedeno už dítě na prvním stupni
základní školy, případně i dříve.

� Obecně se ví, že je obtížnější děti za-
ujmout a udržet si jejich pozornost.
V čem je současná pozice učitele ná-
ročnější?
Irena Lounová: S přechodem na tržní
hospodářství se výrazně rozdělila a roz-
vrstvila společnost. Dochází k úpadku
tradičních mravních a morálních hod-
not, což s sebou logicky přináší i problé-
my v komunikaci učitel-žák-rodič. Na
učitele jsou kladeny mnohem větší ná-
roky po stránce odborné, musí se neu-
stále vzdělávat, je vystaven tlakům z růz-
ných stran, jeho pravomoce neprošly zá-
sadními změnami a o prestižním posta-
vení této profese se nedá mluvit. Neúcta
k autoritám se stále více v naší společ-
nosti zakořeňuje. Jak řešit tuto situaci?
Inspiraci bychom mohli najít u J. A. Ko-
menského. Vraťme se zpět k jeho nad-
časovému dílu, v němž je ukryto mnoho
odpovědí na otázky, které sužovaly jeho
i dnešní dobu. V díle Labyrint světa a ráj
srdce nám tento vzácný člověk naznačil,
odkud je nutné znovu vyjít do spletitého
labyrintu světa a pokusit se o jeho ná-
pravu. Začněme sami u sebe.
Oldřich Hanzlík: Současná pozice uči-
tele je skutečně náročnější, neboť čím
jsme žáka zaujali třeba před dvaceti le-
ty, už dnes prostě nezabírá. Je spousta
učitelů, kteří dovedou skloubit učivo
s „oživovacími“ prvky výuky a více žáka
zaujmout. Nám starším už to dá více
práce, ale musíme udržet krok. Avšak
učitel může být podle mého názoru se-
belepší a může se sebevíce snažit, má-li
ale před sebou žáka neprojevujícího
žádný zájem a čekajícího pouze na zvo-
nění, je jeho um ztracený. A bohužel ta-
koví žáci také jsou.

Neopominuli jsme oslovit
ředitelku školy, aby nám

sdělila svůj názor na úlohu
a postavení učitele

v současné společnosti.

Mgr. Božena
Přidalová
ZŠ Za mlýnem
ředitelka školy

Společenské postavení i autorita učite-
lů se samozřejmě postupně měnily. Sou-
časná společnost nevnímá učitele jako
významnou osobnost, která vychovává
a vzdělává příští generace. Není ohod-
nocen společensky, ale ani finančně. Ne-
uvědomujeme si, že vzdělání je nejlepší
investice do života mladého člověka.
Dnes si proto učitel musí své postavení
u žáků „vydobýt“. Pokud je učitel přiro-
zená autorita, vnímají ho žáci jako osob-
nost a vzbuzuje tak přirozený respekt.
Chování dětí ve většině případů je tako-
vé, jaké mantinely sám učitel vytyčí. Mr-
zí mě, že mnozí rodiče neberou učitele
jako svého partnera pro společnou věc –
výchovu a vzdělání jejich dítěte.

Výsledky ankety
Na závěr pro ilustraci jsme zpracovali

výsledky ankety, ve které odpovídali žá-
ci 4. a 8. třídy na dvě otázky:

1. Kdo to byl J. A. Komenský?
A výsledek? Určitě není až tak žalostný,

jak by možná někteří z nás očekávali, na-
opak nás žáci překvapili svými znalost-
mi. Mnozí žáci 8. ročníku odpovídali
v rozsahu deseti až patnácti vět a vesměs
uváděli pravdivá fakta. Měli až encyklo-
pedické znalosti.

Kupodivu svou informovaností překva-
pili i žáci 1. stupně, kteří v naprosté větši-
ně dokázali správně Komenského cha-
rakterizovat. Nejčastěji ho označili jako
učitele národa a spisovatele. Věděli, že je
po něm pojmenovaná jedna z přerov-
ských ulic a je zobrazen i na bankovce. Ba
dokonce znali jednu z jeho základních vy-
učovacích metod – školu hrou.

2. Jaké vlastnosti a schopnosti by měl
mít „ideální“ učitel?

Devítiletí žáci mimo jiné uváděli
z vlastností charakterizujícími ideálního
učitele spravedlnost a trpělivost. Zmi-
ňovali přiměřenou přísnost, ale požado-
vali, aby byl hodný. Rovněž by měl mít
schopnost vysvětlit učivo, učit hrou
a umět děti zaujmout. Podle jejich před-
stav ideální učitel má umět dodržet da-
né slovo. Rozhodně má mít rád děti
a hlavně - měla by ho jeho práce bavit.

Žáci osmých tříd nejčastěji uváděli jako
jednu z nejvýše hodnocených vlastností
ideálního učitele spravedlnost, otevře-
nost a požadovali, aby neponižoval žáky.
Uváděli mimo jiné, že mu nesmí chybět
smysl pro humor, má být přátelský, re-
spektovat názory žáků a být schopen s ni-
mi diskutovat. Zdůrazňovali nutnost při-
rozené autority (protože „překvapivě“
většina žáků se chce něco naučit a to
v případě kantora bez autority pochopi-
telně nejde). Jako samozřejmost vidí jeho
schopnost umět vysvětlit látku, učit zají-
mavou a zábavnou formou. Nezanedba-
telný by měl být i jeho upravený vzhled
a příjemný hlas. Anketa potvrdila, že by
uvítali mezi kantory více těch mladších.

Nemůžeme si odpustit uvést jako do-
klad smyslu pro humor u žáků násle-

dující jimi požadované vlastnosti ide-
álního učitele. Věříme, že se zasmějete:

…učitel zapomíná na důležité a těžké
písemky (a pokud je i napíše, zapomene
je opravit), je často nemocný-jeho hodiny
odpadají, musí být hodný (klidně jen na
dotyčnou žákyni), nesmí se znát s rodiči…

A na samotný závěr jsme se
učitelů zeptali, při které

příležitosti se žáci setkávají
s osobností Komenského?
Děti se učí o této postavě v 5. ročníku

ve vlastivědě, v 6. ročníku v občanské
nauce, v 7. ročníku v literatuře a dějepi-
su. Žáci se s touto osobností dále detail-
něji seznamují při návštěvě Muzea Ko-
menského. Při příležitosti narození J. A.
Komenského 28. března probíhá relace
ve školním rozhlase a na tu navazují uči-
telé dalším připomenutím této osob-
nosti. Eva Šafránková

Co by řekl Jan Amos Komenský?
O učitelích se mluví nejčastěji v souvislosti s jejich finančním ohod-
nocením a my jsme chtěli následujícími řádky přiblížit mnohem dů-
ležitější aspekty českého školství, především vztah učitel-žák i úro-
veň jeho vědomostí.

Žáci osmých ročníků příjemně překvapili svými vědomostmi.
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„Internetový březen“ přináší řadu zajímavých akcí

Projektu se podařilo dosáhnout cíle -
rozšířit povědomí o internetu mezi širo-
kou veřejnost a vyzvednout jeho obrov-
ský význam pro společnost. 

I přes tuto skutečnost se pracovníci
knihovny rozhodli pokračovat v nasto-
leném trendu a i nadále organizovat
akce zaměřené na propagaci internetu
veřejnosti. Navíc jsme se, jako protipól
k rostoucímu vlivu internetu na tradič-
ní četbu, rozhodli zapojit do projektů
na podporu dětského čtenářství.

Co tedy čeká návštěvníky
knihovny v letošním

„Internetovém březnu“? 
• Ve studovně městské knihovny se bu-

de konat již tradiční prezentace Inter-
net pro seniory. Tato akce je zaměře-
na na základní seznámení s možnost-
mi internetu a měla by být takovým
prvním vstupem starší generace do
světa moderních komunikačních tech-
nologií. Připravujeme také interneto-
vou poradnu, ve které budou moci
méně zkušení uživatelé internetu zís-
kat odpovědi na své konkrétní problé-
my při využívání služeb tohoto infor-
mačního média. 

• V půjčovně pro děti v Palackého ulici
naše pracovnice připraví soutěže se za-
měřením na základní znalosti o inter-
netu a také již zavedené soutěže ze vše-

obecných znalostí o knížkách a spiso-
vatelích. Vybereme nejlepší řešitele,
kteří se pak za odměnu zúčastní dub-
nové Noci s Andersenem.
Ve spolupráci se školními družinami
některých přerovských škol se usku-
teční zábavné odpoledne na téma
Internet bez internetu.

• V průběhu března proběhne v půj-
čovně pro děti Týden čtení, jehož sou-
částí budou návštěvy 1. tříd ZŠ v rám-
ci projektu Knížka pro prvňáčka. Jed-

Při příležitosti března jako měsíce
knihy a internetu jsem se rozhodla
udělat malý průzkum v několika pře-
rovských knihkupectvích, jak jsou na
tom Češi, potažmo Přerované, s „utrá-
cením“ peněz za nové knihy.

Podle posledních průzkumů Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd
však celá třetina Čechů vůbec nečte,
v průměru přečteme 16 knih ročně. Pře-
sto patříme k jed-
něm ze čtenářsky
nejvyspělejších stá-
tů Evropy. To potvr-
zuje i výzkum, který
prováděla Evropská unie před pěti lety
u čekatelských zemí. Podle něj mají Če-
ši doma v průměru tři sta titulů na do-
mácnost.

Odborné výzkumy tak vyvrací tvrzení,
že Češi méně čtou a že naše děti se více
věnují televizi a internetu. Na druhou
stranu z ankety na webových stránkách

projektu Celé Česko čte dětem vyplývá,
že svým ratolestem skutečně předčítá
pouze 18 procent rodičů.

Ačkoliv v celorepublikových průzku-
mech převažují v oblibě četby knih ženy
nad muži a starší ročníky nad mladšími,
přerovští knihkupci mi to v případě pro-
deje knih tak jednoznačně nepotvrdili.
Mezi zákazníky přerovských knihkupec-
tví se údajně objevují jak studenti a ma-

minky s dětmi, tak
je zastoupena střed-
ní generace i dů-
chodci. Nejvíce se
prodává současná

oddechová beletrie, populárně-naučná
literatura a literatura faktu. 

A které tituly patří momentálně mezi
Přerovany k těm nejoblíbenějším? Z čes-
kých Román pro muže Michala Vieweg-
ha a Povídky Zdeňka Svěráka, ze zahra-
ničních Brisingr Christophera Paoliniho.

Bc. Marcela VašekováMgr. Helena
Netopilová
hlavní organizátorka
přerovského
festivalu

„V tomto roce se koná 11. ročník festi-
valu, a to v Praze a dalších 28 městech
republiky. Poprvé se letos uskuteční
v Přerově, a to ve dnech 30. a 31. března
ve velkém sále Městského domu,“ uved-
la Mgr. Helena Netopilová.

„Projekce bude dvoudenní. Každé do-
poledne se bude promítat blok filmů pro
žáky základních a středních škol, odpo-
ledne pak jeden film pro veřejnost. Di-
váci uvidí filmy jako třeba Fotbalistky
z Kábulu o emancipaci afghánských dí-
vek, které se ještě nedávno za vlády Ta-
libanu nesměly ani zasmát nahlas na uli-
ci a nyní dávají dohromady fotbalové

družstvo. Zajímavý je i slovenský film
Papierové hlavy od Dušana Hanáka, kte-
rý trefně demaskuje prázdnotu hesel so-
cialistického režimu. Pro diváky mladší-
ho školního věku je připravený blok
krátkých psychologických snímků. Po-
díváme se například do Barmy očima
mladého demonstranta, zhlédneme film
René od slavné režisérky Heleny Třeštíl-
kové,“ upřesnila Netopilová, které s pří-
pravou festivalu pomáhají její studenti
Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

Součástí festivalu budou samozřejmě
i doprovodné akce. Účast například při-
slíbila psycholožka Halka Prášilová. Ja-
ko host snad přijede i válečná novinářka
Petra Procházková, nebude chybět ani
sociální kurátor a další. 

Organizátoři počítají i s dokumentární
výstavou Příběhy bezpráví, výtvarnou
výstavou a koncerty našich studentů.
Měly by se prodávat i etnické výrobky na
podporu Namibie. Šaf

Jeden svět letos i v Přerově
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských

právech se poprvé uskuteční i v našem městě.

Městská knihovna v Přerově se každým rokem zapojovala do pro-
jektu Březen – měsíc Internetu. Nebylo by tomu jinak i v letošním
roce, kdyby loňský „březen“ nebyl tím posledním.

Tento festival je v současné době největším filmovým festivalem
s tématikou lidských práv v Evropě a jednou z nejvýznamnějších
kulturních akcí České republiky. Snaží se podporovat kvalitní do-
kumentární filmy z celého světa se sociální, politickou a občansko-
právní tématikou.

ná se o celorepublikový projekt vyhlá-
šený Národní pedagogickou knihov-
nou se zaměřením na podporu dět-
ského čtenářství. V rámci stejného

projektu budou pořádat pracovnice ve
všech pobočkách městské knihovny
pohádkové čtení pro první třídy zá-
kladních škol. 

• Z akcí pořádaných v pobočkách Měst-
ské knihovny v Přerově bychom chtěli
zmínit základní počítačové školení
v návaznosti na projekt Senioři komu-
nikují, které se uskuteční v pobočce
Velká Dlážka. V pobočce na Trávníku
se zase uskuteční beseda pro školní
družiny pod názvem Pidihrátky na
pohádky s řadou soutěží a v pobočce
v Předmostí bude pro zájemce připra-
ven malý internetový kvíz. 

Podrobnější informace o těchto i dal-
ších připravovaných akcích, včetně přes-
ných termínů, získají zájemci a uživate-
lé knihovny ve všech provozovnách
Městské knihovny v Přerově a samozřej-
mě na našich www stránkách www.kni-
hovnaprerov.cz. 

Pavel Cimbálník pověřený řízením Městské
knihovny v Přerov, příspěvkové organizace Lekce informační výchovy každý měsíc získávají žáci na všech pracovištích knihovny.
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Ročně v České republice
vychází asi 

šestnáct tisíc knih.

Neváhají Přerované dát
peníze za novou knihu?
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�1. 3. 1964 – před 45 lety zemřela v Přerově Růžena
Široká, učitelka, která se zasloužila o rozvoj loutkář-
ství v Přerově. Narodila se 28.3. 1890 v Třebíči. 
�9. 3. 1899 – před 110 lety se narodil v Říkovicích Jo-
sef Dostál, učitel, vlastivědný pracovník, okresní kon-
zervátor státní památkové péče, dlouholetý redaktor
Kultury Přerova, autor studií a článků z dějin města
i okresu, které byly uveřejněny v různých novinách
a časopisech. Zemřel 30.5. 1977 v Přerově. 
�10. 3. 1944 – před 65 lety se narodil
v Přerově Pavel Novák, středoškolský
profesor, který se od roku 1969 věno-
val hudbě jako profesionální muzi-
kant, textař, skladatel a spisovatel.
Hvězda P. Nováka zazářila nejvíce
koncem 60. a počátkem 70. let, kdy
dobýval vrcholné příčky hitparád. Pořádal též vý-
chovné koncerty pro děti ze škol v celé republice. Před
dvěma lety vstoupil do pomyslné dvorany slávy při
převzetí ceny v oblasti kultury, kterou uděluje Olo-
moucký kraj. Tehdy řekl, že cenu považuje za velkou
poctu. Obdržel i cenu města Přerova. Věnoval se
i publikační činnosti a vydal šest knih (mj. Vyznání,
I smrt se bojí, Byly to dny, už jsou to roky). Žil a tvořil
v Přerově, kde zemřel 11. 2. 2009.
�15. 3. 1939 – 70. výročí nacistické okupace Česko-
slovenska. 
�17. 3. 1869 – před 140 lety se narodil v Přerově Fran-
tišek Radoušek, tiskař a knihkupec, který byl na po-
čátku 1. sv. války pro své protihabsburské smýšlení
pronásledován rakouskými úřady. Spolu s dalšími
Přerovany byl zatčen, obviněn z rozšiřování protivá-
lečných letáků a odsouzen na osm let těžkého žaláře.
Zemřel 26. 8. 1942 v Přerově.
�19. 3. 1889 – před 120 lety se narodil v Přerově Ru-
dolf Přidal, bankovní úředník v Praze, výborný oper-
ní a operetní sólista, atlet, hráč a rozhodčí v kopané.
Zemřel 1. 6. 1931 v Praze (pohřben v Přerově). 
�22. 3. 1999 – před 10 lety zemřel
v Brně Václav Halíř, basista Národní-
ho divadla. Studoval v Přerově, popr-
vé vystoupil v Janáčkově opeře v Br-
ně v roli Vodníka. V roce 1954 získal
1. cenu v mezinárodní pěvecké sou-
těži. Narodil se 28.9.1926 v Přerově-
Žeravicích. 
�24. 3. 1934 – před 75 lety se narodil
v Přerově Jaroslav Mazáč, PhDr., pro-
fesor na SZTŠ v Přerově, básník. Svou
první básnickou sbírku „Havraní
stříbro“ vydal v roce 1965, k dalším
patří Laskavý soud, 1969, Setkání kří-
del, 1974, Hvězdná země, 1980, Sen
o širé pláni“, 1984, Dálkový pochod, 1985, Předpověď
na noc a zítřek, 1987, Nehasnoucí ohně, 1989, Tichá
mše, 1991, výbor z díla let 1965–1995 nese název Alfa
konce-Omega letu, 1996, dále Světlo mezi krami, 1997,
Bílé zeravy, 1999, Oidipus nabývá zraku, 2001. Žil
a tvořil v Přerově, kde zemřel 28. 4. 2006.
�25. 3. 1989 – před 20 lety zemřel v Přerově Josef Ječ-
mínek, sazeč, později ředitel přerovské tiskárny, funk-
cionář sociálně demokratické strany, účastník proti-
fašistického odboje, tělovýchovný pracovník. Narodil
se 30. 1. 1903 v Přerově. 
�28. 3. 1939 – před 70 lety se narodi-
la v Přerově Věra Kotasová, akade-
mická malířka, ilustrátorka, grafička,
vysokoškolská učitelka. Žije a tvoří
v Přerově. 
�29. 3. 1864 – před 145 lety se narodil
v Přerově-Čekyni Richard Orsava,
MUDr., lékař-bylinkář, který téměř 40 let působil ve Vel-
kém Újezdu, kde založil Sokol, a kde zemřel 5. 4. 1936.

Věra Fišmistrová

Kalendárium■

Údržba silnic a chodníků bude letos
až trojnásobně dražší 

Už téměř druhý měsíc se silničáři a technické služby,
které mají na starosti odklízení sněhu, nezastaví. Silni-
čáři v Olomouckém kraji jedou na tři směny dnem i no-
cí, nepřetržitý provoz údržby silnic zajišťují i Technic-
ké služby města Přerova. Ty postupují v případě sně-
hové nadílky podle zimního plánu údržby. Nejproble-
matičtější částí Přerova je pro pěší centrum města, kde
je hladká žulová dlažba a také pasáž v Kratochvílově
ulici, právě v těchto místech to hodně klouže. Odklize-
ný sníh Technické služby odvážejí na skládku k Bečvě
u parku Michalov. Jen za letošní zimu se spotřebovalo
150 tun soli a 100 tun inertního materiálu, zimní údrž-
ba města a místních částí přišla zatím na 600 tisíc ko-
run. Podle odhadů bude letošní zima až trojnásobně
dražší než ta loňská. -ilo-

Babysense kontroluje děti ve spánku
Novorozenecké oddělení přerovské nemocnice obdr-

želo od brněnské Nadace Křižovatka deset nových mo-
nitorů ke kontrole dechu narozených dětí. Přístroj Ba-
bysense si mohou maminky zapůjčit za 150 korun mě-
síčně. Zařízení slouží ke sledování celodenní dechové

aktivity dítěte, zejména pak v nočních hodinách. Baby-
sense je podložka, která se vkládá pod matraci v lůžku
dítěte a reaguje na pohyb hrudního koše. Přístroj, kte-
rý je na podložku napojen, do 20 vteřin po zástavě dý-
chání zapojí zvukový alarm. Už samotný signál někdy
stačí k vyprovokování dýchání dítěte. -svam-

Zámek bude mít kavárnu a galerii
Galerie přerovských umělců s kavárničkou by měla

do dvou let vzniknout v přerovském zámku, kde sídlí
Muzeum Komenského. Jeho návštěvníci by tak měli je-
dinečnou možnost dostat se do západního křídla hra-
deb, které skýtá nový, dosud neznámý pohled na Pře-
rov. Do těchto míst totiž nikdy neměla veřejnost

přístup. V galerii by se prezentovali známí přerovští
umělci i začínající malíři. Kavárna by měla vzniknout
v prostorách současné stolárny, kde se vyrábí nábytek
pro muzeum, včetně polic do depozitáře či panelů pro
výstavy. Město zatím hledá nové vhodné prostory pro
přestěhování stolárny. -svam-

Informační radary umravní řidiče
K ukázněnosti řidičů a zvýšení bezpečnosti na silni-

cích by mohlo přispět i další opatření, které chystá pře-
rovská radnice. Ještě letos hodlá magistrát města poří-
dit tři informační měřiče rychlosti, které projíždějící

motoristy nutí sundat nohu z plynu a dodržovat pře-
depsanou 50kilometrovou rychlost v obci. Cena zaří-
zení se pohybuje okolo 180 tisíc korun. Pokud se měs-
tu podaří zajistit dotaci z kraje ve výši jedné třetiny ce-
ny, zbývajících 120 tisíc korun by radnice získala z roz-
počtu města. Podobné zařízení už město vlastní, mo-
bilní tabule se střídavě objevovala v různých částech
města. Další tři informační radary by byly natrvalo na-
instalovány na příjezdových komunikacích do města. 

-ilo-

Na sídlišti vznikne nové parkoviště
Nové parkoviště vznikne v letošním roce v ulici Bo-

huslava Němce v Přerově. Vybudováno zde bude tři-
náct kolmých stání, z toho jedno rozšířené místo je ur-
čeno pro tělesně postižené motoristy. V rámci stavby
dojde také k úpravě chodníků, které jsou ve špatném
stavu. Součástí této investiční akce města jsou i sado-
vé úpravy, které zahrnují jak zatravnění ploch v sou-
sedství parkoviště, tak i výsadbu stovky nových keřů
a pěti stromů -lech-

Do úklidu odpadků se silničáři pustí
až v dubnu

Sněhová nadílka znovu zaměstnala silničáře, a také
milosrdně skryla všechen nepořádek, který se nachází
v příkopech podél cest. Vyhozené pneumatiky, pytle
s odpadky a nekonečně dlouhá řada PET lahví – to vše
se dá objevit u silnic na Přerovsku. V současné době sil-
ničáře plně zaměstnává údržba vozovek a opravy vý-
tluků, až zima skončí, pustí se do likvidace odpadků
v příkopech. Jen úklid okolí vozovek 2. a 3. třídy vyčís-
lila vloni Správa a údržba silnic na území Přerova a Pro-
stějova na 600 tisíc korun, vyčištění okolí silnic 1. třídy
přišlo na půl milionu. Viníky černých skládek se ve vět-
šině případů odhalit nepodaří, pokud by se tak stalo
hrozí jim až 50tisícová pokuta. –ilo-

Masopustní veselí zamířilo 
i do Přerova

Vůbec poprvé se typicky vesnická tradice masopustu
přenesla i do ulic Přerova. O zajímavou podívanou se
v sobotu 21. února Přerovanům postaralo občanské
sdružení Cukrle. Masopustnímu veselí předcházelo pře-
dání městského práva hlavnímu stárkovi. Čtyři desítky
maškar, mezi kterými nechyběl medvěd s mědvědářem,
kobyla, smrtka s kosou, ženich s nevěstou nebo Žid
s nůší, se postaraly o lidovou zábavu, jejíž kořeny saha-
jí až do 13. století. Tradičnímu moravskému pohoštění
s koblihami a štamprličkou slivovice se průvodu masek
dostalo na sedmi zastaveních. Bujaré veselí maškar
v centru města budilo pozornost a divákům se obno-
vená tradice líbila, někteří z nich si i zatančili s medvě-
dem. Závěrečná veselice s Hanáckou muzikou z Litovle
propukla na nádvoří přerovského zámku. -ilo-
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■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz
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Co se tyto dny odehrávalo
v Přerově?

V Přerově se již 14. 3. 1939 v odpoled-
ních hodinách konala porada v budově
velitelství pěšího praporu na Komenské
třídě (bývalý objekt OHS) za účasti zá-
stupců vojska, politických a veřejných
pracovníků. Za tichého souhlasu čes-
kých vojenských orgánů rozebrali obča-
né zčásti vojenský sklad v bývalé Weig-
lově továrně. Starostovi města Františku
Lančíkovi bylo telefonicky oznámeno
časně ráno kolem
1.30 hodiny 15. 3.
1939, že německá voj-
ska začala obsazovat
republiku a jejich pří-
chod do Přerova byl odhadován na os-
mou hodinu ranní. Ihned proto svolal
úředníky a členy městské rady na pátou
hodinu ranní. Byla provedena některá
opatření, především byly ukryty důleži-
té dokumenty a cennosti. Německá voj-
ska přijížděla do Přerova již kolem 9. ho-
diny od Lipníka n. B. přes Velkou Dláž-
ku na Dolní a Žerotínovo náměstí, kde si

„vybudovala“ svá první stanoviště, část
pokračovala na Horní Moštěnici. 

Obsazeno bylo i letiště, kde za nemoc-
ného velitele předával objekt nacistům
pozdější vynikající letec 2. sv. války Fran-
tišek Fajtl. Spolu s vojskem přijely i sku-
piny nacistických bezpečnostních orgá-
nů SD-Sicherheitsdients (Bezpečnostní
služba), SCHUPO-Schutzpolizei (Ochran-
ná policie) ke střežení strategických ob-
jektů, později GESTAPO-Geheime Staat-
spolizei (Tajná státní policie), KRIPO-Kri-
minalpolizei jako součást SIPO-Sicher-
heitspolizei (Bezpečnostní policie) a SD,
dále i německá dohlížecí a pátrací služba,
určená pro střežení prostoru přerovské-
ho železničního uzlu. 

Celkovou tísnivou náladu umocňoval
nevlídný den, padal sníh s deštěm. Pře-

vážná část obyvatel projevovala při vstu-
pu okupačních vojsk do města odpor, ji-
ní, převážně z řad místních Němců a čle-
nové Vlajky (české fašistické organizace
založené na jaře 1930) se snažili aktivně
pomáhat „při zavádění nového pořád-
ku“. Ke starostovi se dostavil plukovník
von Wagner, vojenský německý velitel
města, aby s ním projednal řadu organi-
začních otázek, zejména umístění a uby-
tování vojska, též na 17 hodin svolal po-
radu. Sám si zřídil kancelář v 1. patře sta-

ré radnice na Dol-
ním náměstí (dnes
náměstí TGM). Ar-
máda zabrala bu-
dovu gymnázia,

kde zřídila „Adolf Hitler Kaserna“, a Ko-
menského školu v dnešní ulici gen. Śte-
fánika. Vojenská policejní jednotka ob-
sadila šatny v suterénu sokolovny, míst-
ní posádkové velitelství se asi po dvou
dnech přestěhovalo do školní budovy
v Palackého ulici, kde se usadil také vo-
jenský tiskový dozor, důstojníci se uby-
tovali v hotelu Grand. Zástupci němec-

kých jednotek navštívili útvary čsl. armá-
dy, okresní úřad, redakci místního tisku,
elektrárnu a další podniky. V odpoled-
ních hodinách se setkali s místními Něm-
ci a jejich přisluhovači, přítomni museli
být i okresní hejtman Dr. Karel Frey a sta-
rosta města František Lančík, kteří obdr-
želi řadu pokynů. Krátce za vojskem při-
šli do města němečtí úředníci, převážně
z řad sudetských Němců, kteří zaujali ve-
doucí místa ve státní správě, dopravě,
průmyslu. Gestapo, které sídlilo v domě
u městského parku Michalov, zahájilo
svou krutou činnost. Brzy došlo k likvi-
daci občanských práv. Zemský preziden
Dr. Emil Hácha rozpustil 23. 3. 1939 par-
lament, čímž skončila činnost politických
stran a byl ustaven „Výbor národního
souručenství“. Zastavena byla činnost

Osudy a život Přerovanů ve městě v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava i po-
dobu města před 65 až 70 lety můžete sledovat prostřednictvím výstavy věnova-
né právě přerovským létům 1939–1945. Výstava se bude konat ve dnech 20. břez-
na až 17. května v budově přerovského zámku. Slavnostní zahájení proběhne
19. března v 17 hodin. K vidění budou mnohé hmotné i písemné doklady teh-
dejšího každodenního života, jejichž prostřednictvím se pokusí pracovníci mu-
zea přiblížit atmosféru života v okupovaném městě a okolí.

Jak Přerované prožívali těžké dny okupace před 70 lety

■ Pozvánka na výstavu

Pod ochranou Říše aneb Přerov
během nacistické okupace

Sokola a dalších spolků, jejich majetek
byl zabaven. Rozhodnutím zemského
úřadu bylo 11. 9. 1940 rozpuštěno měst-
ské zastupitelstvo v Přerově a zřízena no-
vá instituce vládního komisaře. Byla za-
vedena censura tisku a vyhlášena řada

opatření zaměřená proti Židům. Okupa-
ce s sebou přinesla nový kurs platidel, na-
řízena byla též pravosměrná doprava, což
zpočátku způsobovalo řadu problémů. 

Na náměstí poblíž farního kostela se
objevily německé vojenské kuchyně. Vo-
jáci rozdávali údajně hladovějícím zdar-
ma potravu, tak zvaný eintopf - jídlo
z jednoho hrnce. „Lidé se tomu smáli,
ale přece se našli někteří, kteří jídlo bra-
li a krmili tím prasata …“ Ještě během
března došlo k náboru dělníků na práci
do říše. Dne 23. 3. 1939 byl vyzván sta-
rosta Lančík k odstoupení ze své funkce
Jako dlouholetý funkcionář sociálně de-

mokratické strany nebyl Fr. Lančík pro
nacisty přijatelný, navíc je popudil svým
výrokem, když je nazval nezvanými hos-
ty. Následně odešel Fr. Lančík a jeho syn
Jaroslav (padl jako letec) do zahraniční
armády. Takové počínání nenechali na-

cisté bez povšimnutí. Lančíkova man-
želka a dcera byly popraveny.

Březnovou okupací nastalo období
šestiletého útlaku a teroru, ale též těžké-
ho boje za národní nezávislost a svobo-
du, která byla následně poznamenaná
a vykoupená značnými oběťmi na živo-
tech (věznění, koncentrační tábory, po-
pravy) i ztrátami materiálními. I na Pře-
rovsku se ale přes veškeré utrpení brzy
po březnu 1939 aktivizovaly ilegální or-
ganizace v boji proti fašismu (Obrana
národa, Sokolové, členové KSČ) a tak za-
počala další kapitola našich dějin. 

Věra Fišmistrová

Wehrmacht na Masarykově náměstí, 15. 3. 1939. Za povšimnutí stojí nejen účelová
nahuštěnost techniky a jednotek, ale i novostavba obchodního domu Kyjovský (dům s lešením).

foto Muzeum Komenského v Přerově

Příslušníci a technika ochranné policie na Masarykově náměstí, jaro 1939.
K povšimnutí je ještě zatímní absence německých variant českých nápisů.

foto Muzeum Komenského v Přerově

Hlídka před branou do tzv. obecního hospodářství v ulici Za mlýnem (tehdejší
obdoba technických služeb). Budova již dnes neexistuje – stála vedle dnešní zvláštní školy.

foto Muzeum Komenského v Přerově

Nacistická okupace českých zemí, jejíž začátek připadá na 15. březen
1939, znamenala v dějinách našeho národa jednu z nejsmutnějších
kapitol. Tímto dnem začalo období teroru, jemuž padlo za oběť více
než 360 000 životů, mezi nimi několik set občanů z Přerovska.

Německá vojska přijížděla
do Přerova 15. března již

kolem 9. hodiny ranní
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INZERCE

Vyšší odborná 
škola živnostenská

Přerov, s.r.o.

nabízí ve školním roce
2009/2010
tyto vzdělávací programy:

� Bezpečnost práce a krizové řízení (denní forma)

� Dopravní a spediční činnost (denní, distanční forma)

� Finanční řízení (denní, distanční forma)

� Marketing (denní, dálková, distanční forma)

� Sociálně právní činnost (dálková forma)

� Řízení výroby (denní forma)

Podrobnější informace získáte v rámci 
dnů otevřených dveří každé první úterý v měsíci 

od 13–17 hodin.

Studijní oddělení: lenka.palenikova@sszprerov.cz • tel./fax: 581 218 018 (019),
e-mail: vosz@sszprerov.cz • http://www.sszprerov.cz

POZOR

Kramářova 9, Přerov
tel. 722 69 93 69 • www.autoskola-bertik.cz

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI:

2. března 2009
VÝUKA A VÝCVIK:

sk. B (vůz Suzuki SX 4 s klimatizací)
kondiční jízdy

V PŘÍPRAVĚ:

výuka a výcvik sk. C, C+E, D
školení řidičů

NOVÁ AUTOŠKOLA
V PŘEROVĚ

ZAVÁDĚCÍ CENY!
NÁŠ TÝM PROFESIONÁLŮ SE NA VÁS TĚŠÍ

Písemné nabídky zašlete do 20. března na adresu TSMPR, s.r.o., 
Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov nebo e-mailem: mariemala@tsmpr.cz

Bližší informace: Marie Malá, tel. 581 291 119, 602 709 277

Nabízíme k pronájmu stánky 

na jarní Velikonoční trhy 
na náměstí T. G. Masaryka.

Nabízíme k pronájmu 

vozidla s technikou
včetně obsluhy.

● Avia MP 16, montážní plošina
● Avia, prodloužený valník s ložnou dřevěnou plochou 5,3 × 2,4 m, se

zdvíhacím čelem nosnost 700 kg, celková nosnost vozidla 2,6 t
● Liaz MTSP (mates), sklápěč o nosnosti 8 t s možností použití na

sypké materiály apod.
● MAN, sklápěč o nosnosti 11 t s možností použití na jaře, v létě a na

podzim (sypké materiály)
● UNC 060, čelní nakladač s možností přepravy na podvalníku, možnost

použití vrtáku do ∅ 30 cm s vrtací hloubkou do 2 m, pouze do zeminy
● UN 053 (hon), čelní nakladač se lžící o obsahu 3/4 m3

Bližší informace: TSMPR, s.r.o., Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, 
Marie Malá, tel. 581 291 119, mariemala@tsmpr.cz
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■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?
V lednovém čísle vyšel první díl nové soutěže, kterou redak-

ce připravila pro čtenáře Přerovských listů. Vaším úkolem je
přesně identifikovat stavbu, ulici, sochu či různé další před-
měty či objekty na území města Přerova a jeho příměstských
částí na základě malého detailu na fotografii. 

Z úspěšných všímavých pozorovatelů a znalců našeho měs-
ta vylosujeme jednoho výherce, který bude odměněn hod-
notnou knihou. Své odpovědi zasílejte vždy do 10. dne v mě-
síci e-mailem na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo
odevzdejte v Městském informačním centru (v pasáži). Vylo-
sovaný výherce ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v únorovém čísle se stává Martin
Hladík. Správně rozpoznal, že na fotografii je zachycen je-
den ze dvou můstků v Michalově, směřující od centrální čás-
ti parku k parkovišti v ulici Osmek.

Opravdu si nevzpomínám, kdy mi Pa-
vel Novák řekl rezolutně „Ne!“ Vycházel
vstříc, pokud to šlo, vždy a všem, s ne-
skutečnou ochotou a nasazením. V jeho
případě je na místě citovat slova Jana
Wericha: „Znám spoustu šedesátiletých,
kteří tu už dvacet let nejsou a mohli by
tu být ještě dalších šedesát let a měli by
nám pořád co říct, a je spousta dvaceti-
letých, kteří by tu už šedesát let vůbec
nemuseli být.“ Pavel veškerým svým ko-
náním, v tom nejlepším slova smyslu,
ovlivnil život nejméně čtyř generací sou-
časníků a z jeho odkazu může, a jistě bu-
de, čerpat mnoho dalších generací. 

Veškeré moje vzpomínky a myšlenky,
které mi v tomto smutném období běží
hlavou, se tak jako tak spojují s muzi-
kou. Přerováci byli na „své hvězdy“
vždycky patřičně pyšní: profesor Lubo-
mír Pleva, se kterým jsem začínal psát
scénáře a konferovat jeho koncerty, Ja-
roslav Wykrent a Synkopa, kteří mne
pozvali poprvé do světa textařů, a Pavel
Novák, který mi otevřel cestu do nahrá-
vacích studií. Pro mne to jsou velké vzo-
ry a vždy to byla velká čest s nimi spolu-
pracovat. 

Právě Pavel to byl, kdo zpíval a nahrál
spolu se skupinou PROTO některé moje
písničky. On to byl, kdo stál za vznikem
skupiny Pirillo s jeho synem Pavlem. On
z povzdálí pomáhal. Byly to pro mne ne-
zapomenutelné chvíle ve studiu České-
ho rozhlasu v Brně. Chvíle poznávání
tvůrčí profesionální práce, kdy se nejen
chválilo, ale i kritizovalo a hlavně se „ne-
kecalo a dělalo“. A Pavel byl profesionál
v tom pravém slova smyslu a ve studiu
dokázal nazpívat písničku „na první
dobrou“. Nic nebylo potřeba opravovat.
Právě při práci s Pavlem a jeho bezvad-
nými muzikanty jsem potkal ty společ-
né, báječné přátele, jakými byli a jsou

Max Wittmann, Gustav Brom, Jarda Hni-
lička, brněnští Stréci a mnoho dalších.
Tak se zrodily moje texty k písničkám,
jako jsou Duha, Kaskadérka, Dvojčata,
Hvězdy v očích a mnoho dalších. V tom
matematickém zlomku života by to byl
docela slušný čitatel jmen kamarádů
a přátel, které mám, ale ve společném
jmenovateli by určitě bylo jméno jedno
– Pavel Novák. Tak vznikala přátelství,
která nekončí a která dokáže přetrhnou
jenom ta „zubatá“.

V červenci 2007 jsme s přáteli pořá-
dali u lesa v Lužní ulici v Přerově další
naše pravidelné „Muzikantské léto“.
Pavel přijel z chalupy jen tak s kytarou
a v kraťasech – to už bojoval s nemocí
osm let. Sedl si a zazpíval tak, že na to

nikdy nikdo z nás nezapomene. A ho-
norář? To nemyslíte vážně! Díky Pavlo-
vi měly od toho dne postižené děti od
nás Lužňáků nové sedlo a zbylo i na
uzdu pro koníčka z hypoterapeutické-
ho centra.

Těžko, hodně těžko se mi píší tyto řád-
ky a stále se mi nějak mlží brýle. V úte-
rý, den před tím, než nás tady nechal
Pavel samotné, mi volal z Rakouska náš
společný kamarád Šaňo. (Šaňo Mirga –
před třiceti lety Pavel vzal do své kape-

ly tohoto mladého výborného romské-
ho bubeníka, který později vyrostl ve
zdatného profesionála a v Rakousku
dnes patří k hudebním špičkám.) Šaňo
mi sdělil, že v pátek přijede do Přerova,
ať domluvím návštěvu u Pavla na sobo-

tu. Návštěvu jsem domluvil, ale už víme,
že nemáme kam jít.

Ing. Jaroslav Cedidla-Ceďa
P.S. Jestli existuje ono pověstné, vy-

sněné, Kainarovo „muzikantské nebe“,
tak tam Pavel určitě je a už určitě něco
organizuje. A na nás tady je, snažit se dě-
lat všechno, pokud to jenom trošku bu-
de možné, „na první dobrou“.

O týden později se s ním rozloučili nejen jeho rodina a blízcí přáte-
lé, ale všichni, kteří si ho vážili pro jeho umění rozdávat především
svým zpěvem radost a nezdolný optimismus.
O krátkou osobní vzpomínku na Pavla Nováka jsme požádali jeho
dlouholetého přítele a spolupracovníka Ing. Jaroslava Cedidlu.

Pavel Novák a Ceďa na zahradní párty

Jaroslav Cedidla o Pavlu Novákovi: Nerad říkal „Ne“
Ve středu 11. února ve věku 64 let zemřel po dlouhém boji s rakovinou známý přerovský zpěvák, skladatel, hudebník

a spisovatel Pavel Novák.

Magistrát Přerova se obrací na přerov-
ské instituce, podniky, organizace, ško-
ly, občanská sdružení a další se žádostí
o zaslání materiálů, které se stanou pod-
kladem pro zápis kroniky za rok 2008.

Uveďte stručnou charakteristiku a pod-
statné události, které nastaly v roce 2008
ve vaší firmě, organizaci, místní části
apod. U škol zasílejte příspěvky za školní
rok 2007/2008. Vítaným materiálem pro
městskou kroniku jsou také ročenky, pro-
pagační publikace, letáky a fotografie.
Příspěvky očekáváme do 30. června 2009. 

Příspěvky zasílejte elektronickou poš-
tou na adresu ivana.vesela@mu-pre-
rov.cz, nebo písemně: Magistrát města
Přerova, Ivana Veselá, kancelář primá-
tora, Bratrská 34, 750 11 Přerov.

Připravujeme
kroniku města

■ Výzva
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Osmek (slepá ul.) 2. a 30.3. 27.4.
Horní námûstí 9.3. 6.4.
Bratrská (na konci) 4.5.
Seifertova (u v˘stavi‰tû) 16.3. 14.4. 11.5.
Svornosti 23.3. 20.4. 18.5.
Na odpoledni (u lékárny) 2. a 30.3.
Blahoslavova (park. u Beãvy) 27.4.
Riedlova (kfiiÏovatka) 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Za ml˘nem 3 16.3. 14.4. 11.5.
Sokolská (parkovi‰tû) 2., 16. a 30.3. 14. a 27.4. 11.5.
Sokolská (u domu ã. 28) 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
V. DláÏka (‰kolní jídelna) 2. a 30.3. 27.4.
P. Jilemnického (u VST) 16.3. 14.4. 11.5.
Na hrázi (za mostkem) 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Mervartova 9 2., 16. a 30.3. 14.4.
Palackého (za sam.) 27.4. 11.5.
tfi. 17. listopadu (zezadu) 9. a 23.3. 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Dluhonice (toãna) 3. a 31.3. 28.4.
Dluhonice (u b˘valé ‰koly) 10. a 24.3. 21.4. 19.5.
Dluhonice (u prodejny) 7.4. 5.5.
Wurmova (za KSZ) 17.3. 14.4. 12.5.
JiÏní ãtvrÈ (u b˘val˘ch jeslí) 3., 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 (peãovatel. dÛm) 21.4.
·robárova 13 3. a 31.3. 28.4.
Kozlovská (parkovi‰tû) 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Pod valy (u parkovi‰tû) 17.3. 14.4. 12.5.
Bayerova 2 3. a 31.3. 28.4.
Svisle (za samoobsluhou) 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Trávník (parkovi‰tû) 17.3. 14.4. 12.5.
Trávník (u Chemoprojektu) 17.3. 14.4. 12.5.
BudovatelÛ (parkovi‰tû) 3., 17. a 31.3. 14. a 28.4. 12.5.
BudovatelÛ 5–7 17.3. 14.4. 12.5.
U tenisu (parkovi‰tû) 10. a 24.3. 7. a 21.4. 5. a 19.5.
U rybníka (u trafa) 4. a 18.3. 1., 15. a 29.4. 13.5.
Petfiivalského (parkovi‰tû) 25.3. 22.4.
JiÏní ãtvrÈ (u Barumky) 20.5.
Tyr‰ova (parkovi‰tû) 11.3. 8.4. 6.5.
Dvofiákova (u Rusalky) 4.3. 1. a 29.4.
Dvofiákova (u garáÏí) 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
PurkyÀova (denní pobyt) 18.3. 15.4. 13.5.
Bohuslava Nûmce (za VST) 11. a 25.3. 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Optiky (u lékárny) 4.3. 1. a 29.4.
Husova (dvÛr) 18.3. 15.4.
·kodova (u trafa) 13.5.
Pod skalkou (parkovi‰tû) 4.3. 1. a 29.4.
Olomoucká (u stavebnin) 11.3. 8.4. 6.5.
Hranická (u b˘valé cihelny) 18.3. 15.4.
Hranická (park. u Z·) 13. a 20.5.
Dr. Milady Horákové 25.3.
1. kvûtna 22.4.
Al‰ova (u stadionu) 4. a 18.3. 1. a 15.4.
Pod hvûzdárnou (parkovi‰tû) 11. a 25.3. 8. a 22.4.
Kainarova (za Pfierovankou) 29.4. 13.5.
Vsadsko (parkovi‰tû) 6. a 20.5.
ÎiÏkova (u ka‰ny) 5.3. 2. a 30.4.
Lovû‰ice (u parku) 12.3. 7.5.
Lovû‰ice, DráÏní 9.4. 14.5.
Lovû‰ice, U sokolovny 19.3. 16.4.
VaÀkova (dvÛr) 26.3. 23.4. 21.5.
Kozlovice (zaãátek obce) 5. a 19.3. 2. a 16.4. 21.5.
Kozlovice (náves) 12. a 26.3. 9. a 23.4. 7.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 30.4. 14.5.
Nerudova 33 5.3. 2.4.
Macharova 30.4. 14.5.
Tománkova (u garáÏí) 12. a 26.3. 9. a 23.4. 7. a 21.5.
Wolkerova 15 19.3. 16.4.
nám. Fr. Rasche (u parku) 5. a 19.3. 2., 16. a 30.4. 14.5.

Na louãkách 15 12. a 26.3. 9. a 23.4. 7. a 21.5.
Velké Novosady (u kostela) 5. a 19.3. 2., 16. a 30.4. 14.5.
Újezdec, Vûtrná 12.3. 9.4.
Újezdec (malé hfii‰tû) 26.3.
Újezdec, Pod dubíãky 7.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 23.4. 21.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 6. a 20.3. 3., 17. a 30.4. 15.5.
Popovice, U trati 13. a 27.3. 10.4. 7.5.
Popovice, za kapliãkou 24.4. 22.5.
Vinary (u garáÏí) 6.3. 3. a 30.4.
Vinary, Ve dvofie 13.3. 10.4.
Vinary, Mezilesí II 20.3. 17.4. 15.5.
Vinary, RÛÏová 27.3. 22.5.
Vinary, Za humny (u bytovky) 24.4. 7.5.
Penãiãky (zaãátek obce) 6.3. 3.4.
Henãlov (náves) 13. a 27.3. 10.4. 7.5.
Henãlov, SokolÛ 13. a 27.3. 10. a 24.4.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 24.4. 22.5.
Penãice (u po‰ty) 20.3. 15.5.
Penãice, V kótû 17. a 30.4.
âekynû (nad rybníãek) 6.3. 15.5.
âekynû (k sokolovnû) 13.3. 17.4.
âekynû (náves) 20.3. 24.4.
âekynû, Na ãervenici 27.3. 22.5.
âekynû, Podlesí 3. a 30.4.
âekynû, Boro‰ín 10.4. 7.5.
L˘sky (k obchodu) 6.3. 3.4.
L˘sky (za mostkem) 20.3. 17.4.
Teliãkova (u kotelny) 30.4.
Pod skalkou (park. u 17–21) 15.5.
Îeravice, Na návsi 13.3. 10.4.
Îeravice, Lapaã 27.3.
Îeravice, Such˘ potok 24.4. 22.5.
Îeravice, Pod lesem 7.5.
V˘myslov 26.3. 16.4.
Jasínkova (za Priorem) 23.4. 14.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky (kfiiÏovatka) 15.4.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 5.5.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 8.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 a 3 7.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 7.4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 7.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 8.4.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 8.4.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 15.4.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská (za sbûr. surovinami) 28.4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 28.4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 28.4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 21.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 21.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 21.4.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 21.4.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 21.4.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 15.4.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 28.4.
ZO âZS ã. 10 Îernava (na konci) 5.5.
ZOS Îernava (naproti garáÏí) 5.5.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice (kfiiÏovatka u váhy) 12.5.
ZOS za hvûzdárnou 12.5.
ZO âZS ã. 2 a 3 pod kasárna                                      termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova (u rest. Viktoria) 15.4.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 15.4.
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 5.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – březen až květen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�5. 3. • Dûtfiichov n. B.–Sluneãná–Mo-
ravsk˘ Beroun, 14 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�7. 3. • DP Pfierovská 50 – Memoriál Jifiího
Caletky, 6, 13, 22, 35 km, J. ·vec, odch. 8 hod.,
sraz u Sokolovny
�12. 3. • DomaÏlice–Li‰ná–Zámeãek–Sta-
rá Ves, 12 km, M. Garzina, odj. A8.05 hod.
�14. 3. • Hluboãky–Pohofiany–Jívová–Do-
ma‰ov n. B., 18 km, J. Sedláková, odj. 6.59 hod.
�19. 3. • Kojetín–sifon Uhfiiãice–Tovaãov,
14 km, M. Sahaj, odj. 8.59 hod.
�19. 3. • Pfierov–kolem Beãvy–Prosenice,
10 km, V. Visnar, odch. v 9 hod., od tenisové lávky
�21. 3. • Brno–U Milosrdn˘ch bratfií–Pi-
sárky–Jundrov, 21 km, P. ·Èáva, odj. 6.39
hod., ved. ãeká v Brnû
�26. 3. • Lhotka–Le‰ná–Poruba–Hustope-
ãe n. B., 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.58 hod.
�26. 3. • Vésky–Hluk–sv. Antonínek–Blat-
nice, 20 km, M. Sahaj, odj. 6.29 hod., ved. ãe-
ká v Uh.Hradi‰ti
�28. 3. • Hodonín–Ratí‰kovice–Rudník–
Rohatec, 20 km, L. Bafiinka, odj. 5.42 hod.

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

�4. 3. • Rokytnice–Vrbovec–Dluhonice–
Pfierov, 10 km, vlak 8.59 hod., L. Poláková
�7. 3. • Pfierovská padesátka – memoriál
Jifiího Caletky, turistick˘ pochod na trasách 50,
35, 22, 13 a 6 km, start 7–10 hod. sokolovna
�11. 3. • Tr‰ice–Daskabát–pfiehrada Tr‰i-
ce, 11 km, bus 9 hod., C. Punãocháfiová
�14. 3. • StfieÀ–Lhota n. M.–U Tfií mos-
tÛ–Chomoutov–Klá‰terní Hradisko–Olo-
mouc, 21 km, vlak 7.59 hod., Vl. Wnuk
�18. 3. • Hlinsko p. H.–Chom˘Ï–Brusné–
Slavkov p. H.–Bystfiice p. H., 12 km, vlak
7.42 hod., V. Polidorová
�21. 3. • Grygov–U Strejãkova lomu–Pfie-
stavlky–památník na Hradisku–Velk˘ T˘-
nec–Grygov nebo Olomouc, 15 nebo 20 km,
vlak 6.59 hod., Vl. Wnuk
�28. 3. • Hluboãky–Radíkov–Kartouzka–
Sv. Kopeãek–Mariánské údolí, 14 km, vlak
6.59 hod., V. Vaculík

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

�3. 3. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�6. 3. • tradiãní Hasiãsk˘ bál Prechezy, Z.
Prusková, sál Beãva v 19.30 hod., kultura
�7. 3. • Pfierovská padesátka – Memoriál Ji-
fiího Caletky, trasy dle propozic pofiadatele 10–50
km, TJ Spartak Pfierov, sokolovna v 7–10 hod.
�14. 3. • Poslední ãarodûj, Skfiítek–Jele-
ní studánka–Pradûd–âervenohorské sed-
lo–Kouty n. D., 30 km, 800 m, T. Beránek, bus
6 hod., bûÏky
�21. 3. • Jeseníky, Pradûd–âervenohor-
ské sedlo, 17 km, J. Martinek, bus, bûÏky
�26.–29. 3. • ‰kolení vedoucích lyÏafiské
turistiky, Krkono‰e, 3 dny, J. Balcárek ml.,
vlak, bûÏky
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Cesta ze Švýcárny 
na Červenohorské sedlo

Cesta ze Švýcárny 
na Červenohorské sedlo
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■ Sport

Memoriál 
Pavla Holíka
Nenechte si ujít

mezinárodní nohejbalový
turnaj trojic 2. ročník

Memoriálu Pavla Holíka 
V sobotu 28. února se v přerovské te-

nisové hale uskuteční mezinárodní no-
hejbalový turnaj trojic mužů, jehož po-
řadatelem je oddíl nohejbalu TJ Spar-
tak MSEM Přerov. 

„Turnaj je zařazený do celorepubliko-
vého nohejbalového kalendáře. V tomto
rozsahu a kvalitě jej v Přerově pořádáme
již od roku 2005, a to ve spolupráci
s městem a také Českým nohejbalovým
svazem. Osobní záštitu nad turnajem
přebírají primátor Přerova i hejtman
Olomouckého kraje.

Jako každoročně půjde o silně obsaze-
ný turnaj, neboť účast již potvrdili hráči
vítězů české extraligy, slovenské 1. ligy,
čerství mistři světa 2008 a samozřejmě
zástupci české nohejbalové špičky.
V jednání jsou starty dalších družstev
nohejbalové Evropy. Cenné zkušenosti
budou na turnaji sbírat také nadějní
mladí přerovští nohejbalisté,“ sdělil je-
ho předseda dr. Jiří Pavelka.

Turnaj bude pořádán jako 2. ročník
Memoriálu Pavla Holíka, který byl zná-
mou osobností nohejbalu, a to nejen
v Přerově. Především jeho zásluhou se
v Přerově uskutečnily v letech 2005
a 2006 mezinárodní nohejbalové turna-
je, které byly příznivě hodnoceny všemi
zúčastněnými a znamenaly skvělou pro-
pagaci nohejbalu jako tradičního a oblí-
beného českého sportu. „Je pro nás poc-
tou i povinností pokračovat v tom, čeho
již bylo dosaženo a opět po roce přivést
do Přerova vrcholný nohejbal s neopa-
kovatelnými sportovními zážitky,“ zdů-
raznil předseda turnaje. Šaf

Úspěchy florbalu
Florbal se stává stále více populárním

sportem. K jeho popularitě přispěl i ne-
dávný šampionát pořádaný v naší zemi
a úspěšné vystoupení české reprezen-

tace. Také v Přerově se florbalu věnuje
stále širší spektrum hráčů všech věko-
vých kategorií. Vedle tří klubů se flor-
bal hraje též na školách, a to jak zá-
kladních, tak středních. Na středních
školách hrají florbal i dívky.

Mezi trojicí klubů, které jsou účastní-
ky dlouhodobých soutěží, nejvýše stojí
florbalisté FBC Sokol Přerov. Ti i v této
sezoně patří mezi aspiranty postupu ze
2. ligy. Sokolům se daří i v poháru ČFbU.
V této sezoně se probojovali až do čtvrt-
finále. Už v osmifinále porazili silný ce-

lek Asper Šumperk. Čtvrtfinále pak bylo
pro náš celek opravdovým svátkem. So-
kolové se utkali s jedním z vůbec nej-
slavnějších jmen českého florbalu – FBC
Pepino Ostrava. Pro Sokol to bylo střet-
nutí hodně prestižní a odevzdali v něm
velice statečný výkon. I přes prohru Pe-
pino hodně potrápili. To ostatně po zá-
pasu přiznal i bývalý hráč Sokolů, dnes
již ostravský Michal Ďopan. 

Také v dlouhodobé soutěži se Sokolo-
vé perou v lize o popřední umístění.
V boji o postup je jim největším soupe-
řem Playmakers Prostějov. Přerovský
příznivec florbalu ale má stále smůlu. Ve
městě není hala, která by byla pro ligo-
vou soutěž vhodná a tak za kvalitním
sportem musí daleko od města. Sokol

hraje svá domácí střetnutí až v Morkovi-
cích. O hale morkovických parametrů si
můžeme nechat jen zdát. Podobně na
tom jsou i třetiligoví hráči FBC Piranha
ČOS Přerov. Ti také patří do okruhu kan-
didátů postupu výš. Svá utkání hrají stří-
davě v Hranicích nebo Bystřici pod
Hostýnem. Ve třetí lize je na čele Rožnov,
ale trojice NS Ostrava, Slavia Havířov
a náš tým jej stále stíhají. Přerov se opírá
o trojici střelců, kteří jsou na popředních
postech v kanadském bodování soutěže.
Jsou to Kaďorek, Klimecký a Borges.

Florbalu se věnují i děti, které soupeří
v krajských soutěžích. Na školách je
možno vyzvednout turnaje organizova-
né hlavně OA Přerov. Zde má florbal nej-
větší podporu. jmb

Ligový hokej před
nadstavbou

Hokejisté HC Zubr Přerov letos pro-
chází druholigovou soutěží s poměrně
velkými výkyvy. Ty se pochopitelně ne-
vyhnou žádnému z týmů. Náš celek se
po výtečném začátku zasekl a výrazný
pád týmu tabulkou nakonec odnesl kouč
Beck, který u týmu skončil. Vedení ale
s odvoláním trenéra příliš dlouho váha-
lo a zdá se, že správný čas prováhalo.
Tým se dostal do hlubší krize, než se
zdálo. Po příchodu Lubomíra Oslizla,
který celek převzal, se mužstvo zvedlo,
ale manko na osmou příčku již bylo vět-
ší, než si fanoušci přáli. Ke zlepšení her-
ního projevu potom přispěly i drobné
změny v kádru.

V hodně nevhodnou dobu ale došlo ke
zranění jednoho z klíčových hráčů HC
Zubr, produktivního útočníka Marka Di-
tricha. Ten utrpěl poměrně vážné zra-
nění obratle, a to po souboji u hrazení
v utkání v Hodoníně. Jak se později uká-
zalo, šlo o zlomení obratle. U příznivců

velmi oblíbený hráč tak bude po pobytu
v nemocnici do konce sezony sledovat
své spoluhráče jen z hlediště a v důleži-
tých bojích tak chybět.

Po jeho návratu z přerovské nemocni-
ce jsme se samotného hráče na jeho stav
poptali. „Cítím se už poměrně dobře, ale
sezona je smolná. Takovou zažívám po-

druhé, není to nic příjemného, raději
bych byl na ledě. Zlomenina je bez kom-
plikací, mám v podstatě klid, bohužel se
nedá nic dělat. 

Na akci, kdy se mi úraz stal, si pamatu-
ji dobře. Byla to spíš náhoda. Po nárazu
jsem ale hned věděl, že je to špatné. Udě-
lal jsem pár kroků a věděl, že to nepůjde.
Trochu se dnes musím usmívat reakci fa-
noušků, kteří křičeli, že simuluji.“ 

Marku Ditrichovi, který na ledovou
plochu přerovského ZS pohlíží i z velké-
ho bilboardu na stěně haly, můžeme jen
popřát bezproblémovou rekonvalescen-
ci a návrat na led. jmb

Volejbalová extraliga
žen zakončila
základní část

V polovině února byla dohrána zá-
kladní část extraligy volejbalu žen. Zá-
kladní část soutěže sehrál PVK Preche-
za se zcela odlišným kádrem než ročník
minulý a také na postu kouče došlo ke
změně. 

Přerov vsadil více na odchovankyně
z vlastní stále úspěšné líhně. Postupem
do play off prokázal kvalitu vlastní zá-
kladny. Tým ale výrazně táhly volejba-
listky, které přišly z jiných klubů. Byly to
hlavně Kotounová s Dobrou. Tato dvo-
jice byla pro hru PVK klíčovou.

Rozšířená extraliga byla hodně vyrov-
nanou soutěží a přesvědčil se o tom kaž-
dý z klubů. Nikdo si nemohl být předem
jist vítězstvím. Přerov vyhrál 5 utkání
a 14krát odešel poražen. Mrzet ale mohou
prohry 2:3 až ve zkrácené hře páté sady
hlavně doma s Libercem a Ostravou, ven-
ku pak s Libercem a Frýdkem. Příznivce
volejbalu ve městě naopak potěšily výhry
nad pražskými celky Olympem a Slavií.
PVK Precheza tak i přes oslabení kádru
určitě nezklamal. Nahrávačky Dřímalová
se Zajícovou i přes minimum zkušeností
z náročných bojů v extralize obstály. Dob-
rá utkání odehrála i navrátivší se Hraba-
lová. Trojice nových tváří Goliášová,
Chromečková, Mrázková střídala výbor-
né momenty s těmi o poznání slabšími.
Podobné hodnocení platí o Míčkové ne-
bo Dýčkové. O přínosu Kotounové s Dob-
rou už byla řeč. Trochu překvapil nezá-
jem kouče Mišíka o hráčky se zkušenost-
mi z extraligy Nucovou a Baštanovou,
které hrály v rezervě a také v tréninku pří-
kladně pilnou juniorku Zápotočnou. 

Po základní části skončil Přerov osmý
a postoupil do play off. První fázi extra-
ligy vyhrál Prostějov před KP Brno, Olo-
moucí a Ostravou. Pro tým PVK Preche-
za to tak znamená, že nastoupí proti
účastníku ligy mistrů a týmu plnému za-
hraničních hvězd – Prostějovu. Ten je
vysokým favoritem série. Další dvojice
tvoří Brno–Slavia Praha, Olomouc–Libe-
rec a Ostrava–Olymp Praha.

První střetnutí 1. kola play off se hra-
je v Prostějově 28. února v 17 hodin.
Druhý duel potom v Přerově 4. března
v 18 hodin. Přerov má jen minimální
šanci, ale naopak nemá co ztratit a mů-
že hrát v naprostém klidu. jmb

Mladé naděje přerovského nohejbalu v modrém na loňském mistrovství. Zleva s č. 9
Jan Pavelka, s č. 3 Tomáš Miklík a s č. 7 (není vidět) smečuje kapitán Ondřej Miklík.

foto Petr Beneš

Marek Ditrich (v modrém) zraněný útočník HC ZUBR Přerov
foto Petr Beneš
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Tajenka křížovky: Asijské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Zmije svléká kůži, ale zmijí srdce si nechává.

Netradiční bude především absencí
odborných výkladů historie, neboť její
zaměření je spíše pocitové. Představí
vám pěší putování několika mladých lidí
po hradních zříceninách západního Slo-
venska, v časovém horizontu posledních
tří let. Prostřednictvím dataprojektoru

můžete spolu s nimi prožít několik dnů
a nocí uprostřed ruin tajemných hradů.

Můžete vyslechnout přímo neuvěřitel-
né příhody doplněné pověstmi z daných
lokalit. Strávíte například bouřlivou noc
na Čachtickém hradě ve výroční den smr-
ti Alžběty Báthoryové. Zjistíte, jaký text

umístili dobrovolní hasiči z Řícmanic na
místní pamětní desku. Dovíte se, proč na
hrad nevzpomíná zrovna v dobrém prv-
ní československý kosmonaut Vladimír
Remek a v neposlední řadě uvidíte, jakou
specialitu si můžete dát v nejbližší hos-
půdce… Tímto způsobem společně pro-
jdeme téměř dvě desítky dalších hradů.

Přijďte si tedy vyslechnout ústní i ob-
razovou zprávu o „labutí písni“ sloven-
ských zřícenin a zajisté nepřijdete ani
o malé hudební či degustační překvape-
ní. Za přednášecím stolem se na vás bu-
de těšit Lubomír Vyňuchal, s podporou
některého z účastníků zmiňovaných
toulek. Celá akce bude zároveň jakýmsi
prologem k připravované stejnojmenné
výstavě, jejíž vernisáž se uskuteční v mu-
zeu na začátku letních prázdnin (2. 7.).

Lubomír Vyňuchal

■ Městský dům
Reprezentační

a stužkovací plesy
Bfiezen

�7. 3. v 19.30 hodin • PROGRESS OK a.s.,
âesko-slovensk˘ ples
�13. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, reprezentaãní a stuÏkovací ples oktávy A
�14. 3. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�20. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, stuÏkovací ples 4.B
�27. 3. ve 20 hodin • Stfiední odborná
‰kola Ïivnostenská, stuÏkovací ples 4.D
�28. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU technic-
ké, Koufiílkova, stuÏkovací ples

Duben 
�3. 4. ve 20 hodin • Mûstsk˘ dÛm, DÏínov˘
bál se Synkopou
�18. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., IV. ko-
runov˘ ples

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�2. 3. • Kfieãové Ïíly a zlatá Ïíla – Olga Îup-
ková (zdravotní sestra)
�9. 3. • Vzestup a pád. âeské zemû v 11.
a 12. st. – Mgr. Lubor MaloÀ
�16. 3. • Canisterapie – Karel Do‰ek (prak-
tická ukázka)
�23. 3. • Recept na dobrou náladu – PhDr.
Jana Gebauerová (psycholoÏka)
�30. 3. • Benátky známé i neznámé – Vlas-
ta Gregor

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�5. 3. • Dekoraãní korálkov˘ stromeãek
(s sebou si pfiineste korálky)
�12. 3. • Decoupage a krakelování
�19. 3. • Dekorace kvûtináãe (s sebou si pfii-
neste mal˘ kvûtináãek, barevné slánky a ‰pejle)
�26. 3. • ·krobová vajíãka

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

od 9 do 10 hod., veãer v úter˘ od 18 do 19 hod.

Internet pro začátečníky
a pokročilé

vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek od 9 do 13 hod. (od
10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

Kavárna pro seniory
�11. 3. v 16 hod. • Ekvádor – Jifií Mára

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Pozvánka
do muzea Noc s Čachtickou paní

Poutavou přednášku o sovách si mů-
žete vyslechnout 13. března od 17 ho-
din v budově ornitologické stanice
v Bezručově ulici. Věra Kapátková, ve-
doucí záchranné stanice v České Tře-
bové, seznámí návštěvníky se spoustou
zajímavostí z jejich života.

Uslyšíte, proč se jim říká „haluzníci“.
Uvidíte soví vývržek a dozvíte se, jak so-
va loví a čím se živí. Myslíte si, že může-
te chovat sovu doma? A kolik druhů
těchto nočních neslyšných letců u nás
vlastně žije? Žijí si poklidně v tichu noci,
nebo i je člověk ohrožuje svou činností?

Dostanete odpověď na tyto a spoustu
dalších otázek. Budete si moci podržet
živou sovu na ruce i pohladit ji.

Po přednášce následuje vycházka do
parku Michalov a „soví houkání“, po-
slouchání sovích hlasů. Předpokládané
ukončení akce bude kolem 19. hodiny.
Jednotné vstupné je 20 Kč.

Dětem od třetích tříd základních a stu-
dentům středních škol je určen výukový
program Sovy do škol. Je připraven
v ORNISu od 11. do 13. března. Bližší in-
formace sdělí Jana Kosturová, telefon
581 219 910, kl. 14. Jana Kosturová

Soví noc

Motto: 
„Příběhy hradů jsou příběhy lidí a ká-
men a val i věže dědí po lidech duši…“

Eduard Petiška (Čtení o hradech)

Poněkud netradiční 
přednášku s názvem 
Příběhy hradů… 
můžete navštívit 
10. března v 17 hodin 
v rámci cyklu 
Muzejní úterky

foto archiv BIOS

■ Pozvánka 
do BIOSu

Výstaviště Flora
pro modeláře i stavebníky

FOR MODEL / RENOVA / STAVOTECH 
Od 5. do 8. 3. bude zde probíhat FOR

MODEL, výstava modelů a sběratelství
s ukázkami historických a bitevních lo-
dí, letadel, automobilů, bojové techniky,
zbraní, železniční modelů, papírových
modelů hradů, zámků a památek. 

Ve dnech 12. až 14. 3. se výstaviště
otevře veletrhu památkové péče RENO-
VA, výstavě specializované na péči o pa-
mátky s ukázkami historických řemesel,
speciálních technologií, nástrojů a ma-
teriálů na ochranu a obnovu památek
a historických sídel. Stavebníci určitě
ocení i nabídku doprovodního stavební-
ho a technického veletrhu STAVOTECH. 

Pro návštěvnickou veřejnost bude vý-
staviště otevřeno denně od 9 do 18 ho-
din, poslední den výstav do 17 hodin.



Pracovníci Střediska volného času ATLAS a BIOS pořádají i letos Velikonoční salon. Návštěv-
níci mohou v týdnu od 23. do 27. března zhlédnout výstavu vztahující se ke svátkům jara
a podívat se na ukázky různých řemesel. Děti si mohou v ,,rukodělných dílničkách“ nama-
lovat vajíčko, vyrobit krásné přáníčko nebo si vlastnoručně nazdobit sladký perník. Letos po-
prvé jsme v rámci výstavy připravili zajímavou soutěž s názvem Nejkrásnější veli-
konoční vajíčko. Školní kolektivy dětí mohou do soutěže donést maximálně tři své vyrobe-
né a řádně označené výrobky (třída, škola a telefon), které musí být odevzdané nejpozději
do 18. března v ATLASe, Žižkova 12. Celý týden pak mohou návštěvníci výstavy dávat své
hlasy nejhezčím výrobkům a po sečtení budou vítězové kontaktováni a odměněni.

foto ATLAS

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

Den sauna rekondiãní stoly
Slender

pondělí párová 15–21 13.30–20.30

úterý ženy 14–21 7.30–14.30

středa muži 13–21 13.30–20.30

čtvrtek ženy 15–21 13.30–20.30

pátek muži 13–21 7.30–14.30

sobota společná 10–20 zavřeno

neděle společná 10–18 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 6.15–7.45, 15–16 15–16 11.30–13.30

úterý 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 14–15 16–17

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

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

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

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18 10–12 10–12

Výjimky: 2.–6. 3. 50m 6.45–7.45, 10–21 • 2.–5. 3. dětský 10–20 • 6. 3. částečný pronájem 20–21 • 21. 3. dětský a 50m 10–15 • 22. 3.
dětský a 50m 11–18 • 28. 3. dětský a 50m 10–12.30, 18.30–20
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■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod. 
�Stálé expozice
�do 3. 5. • Obrazy slov – v˘stava konkrétní
poezie a PET artu
�do 29. 3. • Paliãkovaná krajka trochu ji-
nak (mal˘ v˘stavní sál)
�20. 3.–17. 5. • Pod ochranou ¤í‰e aneb
Pfierov bûhem nacistické okupace (verni-
sáÏ 19. 3. v 17 hod, velk˘ v˘stavní sál)

Korvínský dům
Horní nám. ã. 31, zaãátky v 16.30 hod.

Pfiedná‰ky, zaãátky v 16.30 hod.
�4. 3. • Zachovejme impérium – âeské ze-
mû v letech 1705–1792, Mgr. L. MaloÀ
�11. 3. • Doba temna? Kdepak! – vrcholné
a pozdní baroko a rokoko, Mgr. K. Glacová
�12. 3. • Svûtové malífiství 20. století – be-
seda s J. Havlíãkem – KPVU (ãtvrtek)
�18. 3. • Pfierov mûstem pánÛ se znakem
ve lvu – Mgr. Milan Chumchal
�25. 3. • Zastarejme v poklidu – Od Napo-
leonsk˘ch válek k Solferinu, Mgr. L. MaloÀ

Muzejní úterky, zaãátky vÏdy v 17 hodin
�3. 3. • Pfierov ve 14. a 15. století – PhDr.
Jifií Lapáãek
�10. 3. • Pfiíbûhy hradÛ… – L. VyÀuchal
�17. 3. • Pracovali jsme v Afghánistánu –
Alois Sehnálek a Zdenûk Fryã
�24. 3. • Kokorská Karolina Svûtlá – Ing.
Alois Ko‰Èálek
�31. 3. • Lipník nad Beãvou v promûnách
staletí – Mgr. Lubor MaloÀ

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice
�13. 3. od 17 do 19 hod. • Soví noc. Více
informací na stranû 14
�V˘ukové programy pro ‰koly
11.–13. 3. • Sovy do ‰kol, hodinka o sovách
Ptáci • Vodní ptáci • Zimní • Stromy 
Informace a pfiihlá‰ky v ORNIS, tel. 581 219
910, e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz 
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

Hrad Helfštýn
v bfieznu zavfieno

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Jarní prázdniny pro dûti – ATLAS
2. 3. • den nejen s keramikou; 3. 3. • den nejen
s angliãtinou a den s gymnastikou; 4. 3. • v˘let
do zimní zoo
�Jarní prázdniny pro dûti – BIOS
2. 3. • pondûlí - prázdninová kouzla; 3. 3. • Den
otevfien˘ch dvefií; 4. 3. • spoleãenské hry
Na jednotlivé dny je nutné pfiihlásit se pfiedem.
Informace a pfiihlá‰ky ATLAS tel. 581 209 353,
BIOS tel. 581 735 009
�5. 3. ve 13 hod. • karnevalová taneãní
soutûÏ s diskotékou v Horní Mo‰tûnici
�17. 3. • Pet zvífiata – soutûÏ chovatelÛ v BI-
OSu - pfiihlá‰ky pfiedem do 10.3.
�23.–27. 3. • Velikonoãní salon – celot˘-
denní akce pro ‰koly a vefiejnost s ukázkami li-
dové tvofiivosti. Dennû od 8.30 do 11.30 a od 13
do 17 hod, v pátek jen dopoledne.

■ Duha Klub Dlažka
�20. 3. • Vala‰sk˘ bál, Klub Teplo, Horní ná-
mûstí, velk˘ sál – kapela DOCUKU (Folklorbeat
www.docuku.cz), Tabáskova partyja (Vala‰sk˘
bigbeat www.partyja.hu.cz), mal˘ sál – cimbá-
lovka Primá‰, mal˘ sál – diskotéka. Obãerstvení
zaji‰tûno. Pfiedprodej: DlaÏka, na místû 20. 3.
�Kompletní nabídka táborÛ – webové stránky.

Palackého 1 • tel. 581 331 438, 603 88 66 44 
dlazka@dlazka.cz • www.dlazka.cz

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
Datum bruslení dûtí do 8 let bruslení vefiejnosti
1. 3. 9–10 14.15–15.15
2.–6. 3. 9.45–10.45 18.45–19.45
7. 3. 9–10 17.15–18.15
8. 3. 9–10 10.15–11.15

14. 3. 14.30–15.30 15.45–16.45
15. 3. 14.15–15.15 15.30–16.30
21. 3. 10.15–11.15 16.15–17.15
22. 3. 10.15–11.15 15.30–16.30
28. 3. 10.15–11.15 11.30–12.30
29. 3. 9–10 18.30–19.30

■ Městský dům
�1., 15. a 29. 3. v 13.45 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce – Záhorská kapela
�3. 3. v 19 hodin • The Rangers – Ladies
party zábavná show formace The Rangers. 
�8. 3. v 19.30 hodin • Moravská filhar-
monie Olomouc – Cigánski diabli, spoleã-
n˘ koncert MFO a slovenského orchestru
�11. 3. v 8.30 a 10 hodin • Jak se Honza
uãil ãarovat, pohádkov˘ muzikál pro dûti M·
a Ïáky I. stupnû Z·, vstupné 40 Kã
�11. 3. v 19 hodin • Léto je léto – travesti
skupina SCREAMERS. Nová zábavná show
�17. 3.v 19.30 hodin • Petra JANÒ a Go-
lem, koncertní vystoupení sestavené z nejvût‰ích
hitÛ – muzikály a filmové melodie.
�18. 3. v 18 hodin • koncert souborÛ a or-
chestrÛ ZU· B. Kozánka 
�19. 3. ve 20 hodin • Hudební festivalov˘
prolog k 25. v˘roãí âJF v Pfierovû. Program:
I. ãást – Jifií Stivín & CO, II. ãást – John Aberc-
rombie (USA) a Robert Balzar Trio 
�24. 3. v 19.30 hodin • To byl teda sil-
vestr, ãeská komedie ze souãasnosti. Hrají I. An-
dûlová/M. Boãanová, Z. PantÛãek/M. Zouhar, A.
Gondíková/V. Jeníková/O. Îelenská, M. Noh˘n-
ková/J. ·ulcová a dal‰í herci spoleãnosti HÁTA. 
�30. 3. v 19.30 hodin • Celtic Energy, irská
taneãní show, nové taneãní vystoupení známého
slovenského souboru MERLIN.

Informace tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Akademie III. věku
�18. 3. v 15 hod. • MoÏnosti chirurgie
v léãbû obezity. Pfiedná‰í MUDr. Adolf Gryga,
CSc. Zasedací místnost nemocnice, 1. poschodí.

■ KPVU
�12. 3. v 16.30 hodin • Svûtové malífiství
20. století. Beseda s J. Havlíãkem v Korvín-
ském domû na Horním námûstí. (Program zájez-
du do Prahy, zaplacení zálohy 250 Kã na autobu-
sov˘ zájezd do Kravafi, Hluãína a pevností).

■ Senioři PSP
�11. 3. od 14.30 do 18.30 hodin • MDÎ –
setkání seniorÛ PSP v kavárnû Beãva.

■ Rodinka
klub pro rodiãe a dûti

�Pondûlí 9–12 hod. • mimiklub pro dûti do 18
mûsícÛ • herna a besedy o plenkách, no‰ení dû-
tí, ekodomácnosti apod., kurzy vázání ‰átkÛ
�Úter˘ 9–12 a 16–18 hod. • herna 
�Stfieda 9–12 hod. • herna; 9.30–10.30
hod. • cviãení pro dûti od 18 mûsícÛ
�âtvrtek 9–12 hod. • herna s v˘tvarnou v˘-
chovou; 16–18 hod. • herna 
�Pátek 9–12 hod. • mimiklub pro dûti do 18
mûsícÛ • herna a besedy o plenkách, no‰ení dû-
tí, ekodomácnosti apod., kurzy vázání ‰átkÛ.
10–10.30 hod. • cviãení na velk˘ch míãích
�Pfiipravujeme od bfiezna – stfieda odpoledne
• angliãtinu pro dûti pfied‰kolního vûku od 1,5 let
�14. 3. 16–18 hod. • zábavné country od-
poledne pro dûti a jejich rodiãe v Klubu Teplo

www.rodinka.cz

Velikonoční salon

Soutěž pro chovatele
křečků, psů, papoušků,

ještěrů a dalších pet mazlíků
o zajímavé chovatelské ceny

Soutěž určená žákům a studentům –
chovatelům domácích mazlíčků se bu-
de konat 17. 3. v 16 hodin v BIOSu.

Závazné přihlášky pošlete poštou, e-
-mailem nebo doručte osobně na adre-
su Středisko volného času ATLAS a BI-
OS, Přerov, Bezručova 12, Přerov – Mgr.
D. Kolomazníková, nejpozději do 10.
března 17 hodin. Vezměte si s sebou po-
třeby pro psaní a kreslení (malování), dle
možností své doma chované zvíře.
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Uzávěrka příštího čísla je v úterý 17. března 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

5.–20. 3. • Eugene Ivanov, obrazy
Autor se narodil v roce 1966 v Rus-
ku. Původním povoláním je sice
geofyzik, ale protože se od dětských
let zajímal o malířství, nakonec se
stal reklamním designérem.
První pokusy s tužkou, tuší a papí-
rem postupně vystřídala plátna,
techniky olej, akryl a v poslední do-
bě i akvarely.
Od roku 1989 Eugene Ivanov vysta-
voval v Irsku, Velké Británii, USA.
Posledních deset let Eugene Iva-
nov žije a pracuje v Praze, spolu-
pracuje i s českými galeriemi a na-
kladatelstvími. Je také oblíbeným
ilustrátorem knih, v roce 2001 ob-
sadil první místo v soutěži ilustrací,
kterou organizovalo belgické nakla-
datelství Wallonie-Bruxelles.
Ve své tvorbě je velmi inspirován
Marcem Chagallem, Lyonelem Fei-
ningerem a Pieterem Breughelem,

dále Vladimirem Vysockým a skupinou Akvárium. Spojuje krajinný realismus a mo-
tivy měst s expresionismem, suprematismem a kubismem. V Přerově se můžete
s jeho poetickými obrazy setkat poprvé. 
Výstava, které se osobně zúčastní i autor, bude zahájena 5. března v 17 hodin.

Vystavuje zde Jan Čáp, který žije a tvoří v Šumperku. Na autorské výstavě předsta-
ví fotografie historického jádra Přerova, pestrobarevný podzim a portréty. Jan Čáp,
původně technický pracovník sklárny, se snaží unikat z přetechnizovaného světa.

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

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

12. 3.–15. 4. • Lenka Pavézková
Umělkyně sama říká: „Životem
procházím s otevřenýma oči-
ma, citlivým srdcem, ale i s hla-
vou plnou myšlenek. Jsou chví-
le, kdy se mi okolní svět zdá še-
dý, smutný a nebarevný. Jindy
je příroda nevyčerpatelnou
studnicí barevných kombinací.
Barva byla a je pro mě velmi
důležitá...“
Témata jejích maleb se různě
mění. Inspirací je pro ni každo-
denní život. Nevyčerpatelným
tématem je krajina. Další linií
její tvorby jsou možná až psy-
chologické studie lidských duší. Velkou část svých prací věnuje dětem. Maluje ve-
selé dětské obrázky, hedvábíčka do oken a užitkové předměty, jako malované hrn-
ky či svícny. Ve své tvorbě nezůstává věrná jedné technice. Pohybuje se od kresby
přes malbu a grafiku i k tvorbě prostorových prací. Chuť objevovat a experimento-
vat s novými materiály se plně projevila v její šperkařské tvorbě.
Obrazy Lenky Pavézkové budou doplněny kolekcí originálních kabelek a oděvních
doplňků Olgy Havrdové. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. března v 17.30 hodin. 

Eugene Ivanov, Neznámý pán v červeném baretu

Každoroční výstava bude opět ve
znamení blížících se velikonočních
svátků. Obdivovat můžete tradiční
druhy kraslic, převážně ze Slovácka,
provedené různými technikami –
batikované, voskové, škrabané, dír-
kované či nalepované.
K jaru již neodmyslitelně patří vese-
lé barevné ubrusy a prostírání, růz-
né dekorace z šustí a slámy a nová
kolekce hedvábí. V druhé polovině
měsíce představíme také novou ko-
lekci oblíbených originálních tašek
Zuzany Krajčovičové.

Olga Havrdová, kožená kabelka

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. 3. v 17.30 hod. • MUZIKÁL ZE ST¤EDNÍ
3: Maturitní roãník (muzikál/komedie, ãesk˘
dabing). ReÏie: K. Ortega. Hrají: Zac Efron, Vanes-
sa Anne Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel.
�1. 3. ve 20 hod. • KAMARÁDOVA HOLKA

(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Howard
Deutch. Hrají: Kate Hudson, Dane Cook, Jason
Biggs, Alec Baldwin.
�2.–4. 3. v 17.30 hod. • PO P¤EâTENÍ
SPALTE (USA/VB/Francie, ãerná komedie, titul-

ky, premiéra). ReÏie: Ethan Coen, Joel Coen. Hra-
jí: Brad Pitt, George Clooney, John Malkovich,
Tilda Swinton, Frances McDormand.
�2. a 3. 3. ve 20 hod. • V¯MùNA (USA, dra-
ma, titulky, premiéra). ReÏie: Clint Eastwood. Hra-
jí: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore,
Jeffrey Donovan, Gattlin Griffith.
�5.–15. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • LÍBÁ· JA-
KO BÒH (âR, komedie). ReÏie: Marie PoledÀá-

ková. Hrají: Kamila Magálová, Oldfiich Kaiser, Eva
Holubová, Jifií Barto‰ka, Milan ·teindler, Martha
Issová, Jaroslava Adamcová, Nela Boudová, Ro-
man Vojtek, Václav Postráneck˘ a dal‰í.
�16.–18. 3. v 17.30 hod. • ZAMILOVANÁ
ZVÍ¤ATA (Francie, dokumentární, titulky, premi-
éra). ReÏie: Laureát Charbonnier.
�16.–18. 3. ve 20 hod. • VÉVODKYNù

(USA/VB/Francie/Dánsko, historické drama, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Saul Dibb. Hrají: Keira
Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling,
Halley Atwell.
�19.–22. 3. v 17.30 hod. • MùSTO EMBER
(USA, dobrodruÏné romantické fantasy, titulky,
premiéra). ReÏie: Gil Kenan. Hrají: Tim Robbins,
Bill Murray, Saoirse Ronan, Harry Treadaway,
Martin Landau, Toby Jones.
�19.–22. 3. ve 20 hod. • UNDERWORLD:
VZPOURA LYCANÒ (USA, akãní/horor, titulky,
premiéra). ReÏie: Patrik Tatopoulos. Hrají: Michael

Sheen, Rhona Mitra, Bill Nighy, Steven Macin-
tosh, Kevin Grevioux. 
�23. a 24. 3. v 17.30 hod. • ZRÁDCE (USA,
thriller, titulky, premiéra). ReÏie: Jeffrey Nachma-
noff. Hrají: Guy Pearce, Don Cheadle, Jeff Dani-
els, Neal Donough, Said Taghmaoui.
�23. a 24. 3. ve 20 hod. • KUR¯R 3 (Fran-
cie, akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Olivier Mega-
ton. Hrají: Jason Stathan, Robert Knepper, Fran-
cois Berléand.
�26.–29. 3. v 17 hod. • BOLT – PES PRO
KAÎD¯ P¤ÍPAD (USA, animovan˘/rodinn˘, ães.
dabing, premiéra). ReÏie: Chris Williams, Byron
Howard. âesk˘ dabing: Sa‰a Ra‰ilov, Hana ·ev-
ãíková, Pavel Tesafi.
�26.–29. 3. ve 20 hod. • STRÁÎCI –
WATCHMEN (Velká Británie, akãní, sci-fi, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Zack Snyder. Hrají: Patrick
Wilson, Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup, Ma-
lin Akerman, Carla Gugino, Jackie Earle Haley.
�30. 3.–1. 4. v 17.30 hod. • VENKOVSK¯
UâITEL (âR, drama). ReÏie: Bohdan Sláma. Hra-

jí: Pavel Li‰ka, Zuzana BydÏovská, Ladislav ·edi-
v˘, Marek Daniel, Tereza Vofií‰ková, Miroslav Kro-
bot, Zuzana Kronerová, Vojtûch Kotek.
�30. a 31. 3. ve 20 hod. • PODIVUHODN¯
P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA (USA, drama,
titulky). ReÏie: David Fischer. Hrají: Brad Pitt, Ca-
te Blanchett, Julia Ormond, Jason Flemyng.

�4. 3. ve 20 hod. • PO SVATBù (Dánsko/

·védsko, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Susan-
ne Bier. Hrají: Mads Mikkelsen, Sidse Babett
Knudsen, Rolf Lassgard.

�25. 3. v 17.30 a ve 20 hod. • DOBR¯ ROâ-
NÍK (USA, komedie). ReÏie: Ridley Scott. Hrají:
Russell Crowe, Freddie Highmore, Albert Finney,
Archie Panjabi.

�1. 3. v 15.30 hod. • MADAGASKAR 2 (ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: E. Darnell,
T. McGrath, E. Cohen. âesk˘ dabing: F. BlaÏek, F.
·varc, M. Ple‰tilová, V. Vydra, Z. PantÛãek.
�8. 3. v 15.30 hod. • CESTA NA MùSÍC
3D (USA/Belgie, 3D, animovan˘/dobrodruÏn˘,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Ben Stassen
�15. 3. v 16 hod. • KRÁL A SK¤ÍTEK (âR,
dûtské pásmo).
�22. 3. v 15.30 hod. • LOVECKÁ SEZONA 2
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
M. O’Callaghan, T. Wilderman. âesk˘ dabing:
Ondfiej Brzobohat˘, Jitka JeÏková, Tomá‰ Racek.
�29. 3. v 15.30 hod. • BOLT – PES PRO
KAÎD¯ P¤ÍPAD (USA, animovan˘/rodinn˘, ães-
k˘ dabing). ReÏie: Chris Williams, Byron Howard.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


