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Děti se připravují na oslavy Dne Země
Také v letošním roce chystají pracovníci Střediska volného času ATLAS a BIOS u příležitosti

Dne Země ekologické aktivity pro školní kolektivy i širokou veřejnost.
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VIZUALIZACE ARCHITEKTA

Akce Ukliďme svět se vloni zúčastnili žáci základních škol spolu se svými učiteli. Nasbírali několik desítek pytlů odpadu, který
třídili na plasty, sklo a ostatní druhy. Nejvíce bylo pet lahví. Děti překvapil i v trávě pohozený zadní díl televize. aktuálně na straně 2 �

Do Předmostí opět míří investice,
která přiblíží návštěvníkům
pravěkou historii města.

Už na podzim bude stát v Předmostí Infocentrum

pokračování na straně 2 �

Na místě současného prodejního kio-
sku vyroste Infocentrum, které doplní
šňůru postupných kroků vedoucích
k realizaci projektu Předmostím až do
pravěku. Stavba je dotována částkou
přesahující 7 milionů korun z Regio-
nálního operačního programu Střední
Morava.

„Výstavbou Infocentra získají zejména
návštěvníci Památníku lovců mamutů
a naučné stezky zázemí pro krátký odpo-
činek. Budou mít příležitost získat infor-
mace, propagační materiály, lehce se ob-
čerstvit a využít sociální zařízení. Půdo-
rysné rozměry budovy včetně veřejných
toalet jsou podle projektu zhruba 15 krát
9 metrů, nebude chybět bezbariérový pří-
stup. Střecha bude mít vegetační úpravu,
bude zatravněna, a celé nejbližší okolí sa-
dově upraveno. Stavba zasáhne celé let-
ní období, předpokládáme její ukončení
letos v září,“ nastínila náměstkyně pri-
mátora Mgr. Elena Grambličková.
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Radní stanovili maximální
cenu v městské dopravě

Přerovští radní vydali nařízení, kterým
se stanovuje maximální cena v městské
hromadné dopravě na území města Pře-
rova. Ke zdražení jízdného dojde začát-
kem dubna v autobusech MHD. Důvo-
dem jsou rostoucí náklady dopravce.

„Tuto službu nám zajišťuje společnost
Veolia, která mimo jiné argumentovala
prokazatelnou ztrátou. Ta činila v loň-
ském roce osmnáct milionů korun. Do-
pravní společnosti se navíc zvýšily ná-
klady i kvůli objížďkám ve městě, napří-
klad po dobu rekonstrukce podjezdu
v Předmostí,“ vysvětlil mluvčí přerov-

ského magistrátu Mgr. Bohuslav Přidal
a přiznal, že o zdražení radní uvažovali
již v minulém roce. Zdůraznil, že i přes
korunové zdražení je cena nové jízden-
ky na spodní hranici.

Od 1. dubna si zakoupíte v autobu-
sech MHD jízdenku v ceně osmi korun,
což je o korunu více, než doposud. Zvý-
ší se rovněž ceny časových jízdenek. Za
týdenní zaplatíte 63 korun, měsíční bu-
de stát 200 korun. Čtvrtletní podraží o 60
korun na 570 korun. Navýšení cen se
nedotkne senior pasu pro lidi nad 70 let,
kteří za něj platí 300 korun. Šaf.
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Na slavnostním ceremoniálu 6. března
byly v Olomouci za účasti hejtmana
Martina Tesaříka vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže Zlatý erb 2009.
Přerov získal za novou podobu svých in-
ternetových stránek nejvyšší ocenění.
V kategorii měst jsme tak postoupili do
celostátního finále soutěže. Jedná se
o 11. ročník soutěže o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a ob-
cí České republiky. 

„Cílem této soutěže je podpořit mo-
dernizaci místní a regionální veřejné

správy v oblasti poskytování informací
prostřednictvím internetu,“ vysvětlil ta-
jemník magistrátu Ing. Jiří Bakalík.

Město Přerov zprovoznilo nové inter-
netové stránky začátkem října loňského
roku. „Členové redakční rady se zaměři-
li zejména na přehlednost, jednodu-
chost a možnost rychlé orientace uživa-
telů stránek města,“ zdůraznila Ing. Ja-
na Císařová, členka přípravného týmu.

Vítězství v krajském kole soutěže je do-
kladem toho, že náročná příprava neby-
la promarněným časem. red.

Zlatý erb pro Přerov
Webové stránky města získaly nejvyšší krajské ocenění

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

Kozlovská ulice ãásteãná uzavírka (vybudování pfiechodu) do 30. 4.

Za ml˘nem ãásteãná uzavírka (oprava chodníku a vozovky) do 30. 5.

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

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

5. 4. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

12. 4. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920

13. 4. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

19. 4. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

26. 4. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

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

■ Upozornění
Oddělení matriky bude z důvodu školení pracovnic 

uzavřeno ve dnech 2. a 3. dubna.

■ Upozornění
Statutární město Přerov se stane na základě novely 

zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2009
plátcem daně z přidané hodnoty, DIČ CZ00301825.

„Na postupném naplňování programu
o významné prehistorii v oblasti Před-
mostí se podílí několik subjektů, bez je-
jichž odborných znalostí i dobrých ná-
padů by předmostenští mamuti zůstali
i nadále jen v učebnicích základních škol.
Skupina archeologů a Muzeum Komen-
ského přispívá zejména svými odborný-
mi znalostmi, Základní škola J. A. Ko-
menského dobrými nápady, občanské

sdružení Predmostenzis zkušenostmi,
technické služby praktickým přístupem,
předseda komise místní části dobrou
znalostí „terénu“ a odbory magistrátu za-
jišťují celou náročnou administrativu. 

Toto široké spektrum nadšenců už šestý
rok pracuje, tvoří a vymýšlí cesty i cestič-
ky k propagaci města nejen v celostátním,
ale i v mezinárodním měřítku. A zatím se
dost daří,“ pochválila fungující spoluprá-
ci Grambličková. Věří, že Předmostí se
stane zajímavou turistickou oblastí ze-
jména po výstavbě očekávaného rekreač-
ního i poznávacího areálu Mamutov. Ten
má postupně do čtyř let vyrůst na šesti
hektarech plochy a připomene návštěv-

níkům život pravěkého člověka. Příchozí
si budou moci prohlédnout i modely pra-
věkých zvířat v životní velikosti. Zajímavý
pohled na celý areál si dopřejí z rozhled-
ny, která je součástí projektu. Šaf.
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„Oproti předcházejícím ročníkům chce-
me tradiční jednodenní akci rozšířit na ce-
lý týden,“ prozradil vedoucí ekologického
střediska BIOS RNDr. Ivo Růžička. 

Ve spolupráci s přerovským magist-
rátem a sousední Ornitologickou sta-
nicí bude od 20. do 25. dubna probíhat
spousta zajímavých činností. Zájemci
se mohou zapojit například do úklidu
kolem přírodní památky Malá Laguna.
V nabídce nebudou chybět ani oblíbené
ukázky včelařství včetně úlu s proskle-
nou čelní stěnou nebo terénní exkurze
do nedalekého lužního lesa a parku Mi-
chalov. Na středu 22. dubna je napláno-
váno okresní kolo biologické olympiády
a na pátek 24. dubna vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže Namaluj přírodu

s podtitulem Život v lese. Ekologický tý-
den zakončí v sobotu místní kolo soutě-
že Zelená stezka – Zlatý list. „Po celou
dobu mohou návštěvníci zhlédnout rov-
něž výstavu Brambory – skrytý poklad,
kterou pořádáme ve spolupráci s Ná-
rodním zemědělským muzeem v Praze,“
upřesnil Ivo Růžička. Na ekovýchovné
aktivity je třeba se přihlásit předem.
Mgr. D. Kolomazníková, SVČ ATLAS a BIOS

� dokončení ze strany 1

Děti se připravují na oslavy Dne Země

� dokončení ze strany 1

Už na podzim bude stát v Předmostí Infocentrum



■ Rada města Přerova
Krátce z jednání radních

25. února
� Schválili prodloužení spoje č. 8 linky
920005 Přerov–Čekyně–Žeravice–Koko-
ry o autobusovou zastávku Přerov, Pen-
čice, Penčičky náves a schválili navýše-
ní úhrady prokazatelné ztráty v roce
2009 na částku v celkové výši 20.227.965
Kč z důvodu prodloužení tohoto spoje
příměstské dopravy. 
� Uložili náměstku primátora Mgr. Ku-
líškovi připravit investiční záměr na re-
alizaci výstavby gymnastické haly v bý-
valém objektu výměníkové stanice u ZŠ
U tenisu, Přerov.

Krátce z jednání radních
11. března

� Schválili uzavření smlouvy o dílo me-
zi Statutárním městem Přerovem a spo-
lečností Šrámková architekti s.r.o., na
vypracování projektové dokumentace
pro zadání stavby rekonstrukce Tyršova
mostu přes Bečvu v Přerově, za nabíd-
kovou cenu 448.630 Kč (vč. DPH).
� Rozhodli o výběru nejvhodnější na-
bídky na rekonstrukci zimního stadionu
v Přerově. Nejvýhodnější nabídka byla
předložena jako společná nabídka ucha-
zečů EKKL sportovní povrchy s.r.o., Kro-
měříž a PSS Přerovská stavební a.s., s na-
bídkovou cenou 49.099.968 Kč vč. DPH. 
� Schválili navýšení kapacity školní
družiny jako součásti příspěvkové orga-
nizace Základní škola Přerov, Velká
Dlážka 5 na 180 žáků k 1. 9. 2009.
� Vzali na vědomí rezignaci Ing. Naděž-
dy Jačkové na funkci členky Rady města
Přerova k 12. 3. 2009, která nastoupila na
pozici obchodně ekonomické náměstky-
ně společnosti Technické služby. Nový
člen Rady města Přerova bude zvolen na
zastupitelstvu 20. dubna.

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

3PŘEROVSKÉ LISTY ■ DUBEN 2009

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení spoluobčané,
v posledních měsících vzrůstá zájem
některých komunálních politiků
o publikování příspěvků v Přerovských
listech. Bohužel v řadě případů mají
jejich články jednoznačně politický
charakter, jejich ladění se blíží předvo-
lebnímu boji. 
Stránky Přerovských listů tomuto úče-
lu nikdy nesloužily a rozhodně nechce-
me, aby se tak stalo. Radniční periodi-
kum má poskytovat prostor věcné dis-
kuzi nad problémy města, sloužit k in-
formování občanů o dění ve městě.
Čtenáře především zajímá obsah, jeho
pestrost, Listy musí být zajímavé pro
různé cílové skupiny. Proto byla zříze-
na redakční rada, která není přímo
napojena na žádný orgán města. Na-
opak její členové mají přehled o aktivi-
tách v nejrůznějších oblastech života,
spolupracují s externisty, kteří působí
ve sportu, kultuře, školství, dopravě
ad. Pochopitelně největší množství in-
formací získávají na magistrátě. Rádi
by uvítali také více reakcí ze strany sa-
motných čtenářů. 
Členové redakce nemíní čtenáře vtaho-
vat do mnohdy populistických a ne vždy
právně podložených názorových „bojů“.
To však neznamená, že by se bránili dát
prostor i jiným pohledům na možná ře-
šení problémů, zejména v oblasti rozvo-
je města. Ovšem takový dialog musí mít
určitou úroveň, oproštěnou od osobních
útoků a „vyřizování účtů“. 
Redakční rada považuje za mnohem
užitečnější zaměřit se na poskytování
aktuálních informací o akcích, které
ovlivňují každodenní život občanů.
Příkladem je právě zahajovaná rekon-
strukce autobusového nádraží, která
cestujícím dočasně zkomplikuje život,
uzavírky silnic, přistavování velkoob-
jemových kontejnerů nebo pravidelný
kulturní servis.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 20. dubna
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

Letošní první setkání pětasedmde-
sátníků se uskutečnilo 16. března ve
velkém sále Městského domu.

Stovce jubilantů při této příležitosti
popřáli představitelé města, z jejichž ru-
kou převzali dárkový balíček. Mnozí by-
li vděčni i za kulturní zážitek, který jim
zprostředkovali svým vystoupením žáci

Základní školy U tenisu. K tanci i posle-
chu oslavencům zahrála hudební skupi-
na MINI.

Členové komise pro občanské záleži-
tosti připravili další dvě setkání jubilantů
na 6. dubna a 11. května. Slavnostních
setkání pětasedmdesátníků se zúčastní
celkem na tři sta padesát oslavenců. Šaf.

Pětasedmdesátníci se sešli
v Městském domě

www.mu-prerov.cz

Chcete si zakoupit knihu o Přerově, pohlednice Přerova, turistickou známku?
Potřebujete kontakt na nějakou instituci? Chcete si zakoupit vstupenku na
různé kulturní, společenské a sportovní představení po celé České republice?
Nebo snad potřebujete poslat fax, něco okopírovat nebo využít internet?
Informace o službách Městského informačního centra získáte na webových strán-
kách města Přerova. Městské informační centrum také spravuje on-line Kalendář
akcí. Pro umístění kulturní, společenské či sportovní akce do kalendáře akcí kon-
taktujte Městské informační centrum.

Už v dubnu by měla být zahájena re-
konstrukce zimního stadionu v Přerově. 

S tou se počítalo už v minulém roce.
Bohužel město přišlo o dvacetimiliono-
vou dotaci, a muselo tento záměr odlo-
žit. Momentálně o ni znovu zažádalo
a věří, že ji dostane. Celkové náklady na
připravovanou investici činí téměř 50
milionů korun.

„Radní už rozhodli o výběru nejvhod-
nější nabídky na realizaci rekonstrukce
zimního stadionu,“ potvrdil mluvčí pře-
rovského magistrátu Bohuslav Přidal.
Zakázku získaly dvě stavební společnos-

ti, kroměřížská a místní firma Přerovská
stavební.

„Rekonstrukcí postupně projde jak
vlastní ledová plocha, tak se upraví i zá-
zemí pro diváky a hokejisty. Hrací plo-
cha bude zúžena o dva metry. Změna se
dotkne i vstupu na stadion a tribun. Plá-
nuje se i výstavba bufetu, zrekonstruuje
se i sociální zázemí. Stadion bude pro-
pojen se strojovnou a počítá se i s vybu-
dováním nových prostor pro rolbaře.
Rekonstrukce se dotkne i chodeb, teras
a bude zateplena fasáda,“ zpřesnil po-
dobu stavebních prací Přidal. Šaf.
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Zimní stadion se dočká rekonstrukce
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INZERCE

Kasárny jsou pořád prázdné

Kasárna Želatovská v Přerově a Jaslo
v Hranicích – dva objekty se stejnými
osudy. Armáda je opustila a několika-
hektarové areály nabídla i s budovami
civilnímu sektoru. Předkupní právo ma-
jí města. Zatímco vedení Hranic již pro-
jednává tři návrhy studií jejich využitel-
nosti, přerovská radnice ještě neví, jest-
li o ně vůbec má zájem. Částku 169 mi-
lionů korun, kterou ministerstvo obrany
požadovalo za kasárna v Hranicích, za-
stupitelstvo neakceptovalo. Podle něj je
příliš vysoká s ohledem na budoucí sta-
milionové investice do areálu. Stovky
milionů budou zřejmě stát i Želatovská
kasárna v Přerově. Ministerstvo si na ce-
nu nechalo vypracovat znalecký posu-
dek. Městu je pak k odprodeji chce na-
bídnout ještě letos. -svam-

Některé děti do zubních
ordinací vůbec nechodí

Zatímco dříve byly preventivní pro-
hlídky chrupu povinné pro všechny ško-
láky, teď je stav zubů dětí zcela závislý na
jejich rodičích. Na pravidelné prohlídky
k zubnímu lékaři ale vodí své děti sotva
polovina rodičů. Na preventivní prohlíd-
ky chodili dříve školáci po celých třídách.

Na začátku 90. let byly společné prohlíd-
ky zrušeny. Své děti si musí rodiče k sto-
matologům objednávat sami, ne všichni
to ale dělají. Podle stomatologů by rodi-
če měli se svým dítětem zamířit poprvé
do zubní ordinace už ve dvou letech. Ne-
chávat preventivní prohlídky až na vstup
do základní školy bývá často už pozdě.
Česká stomatologická komora usiluje
o povinnou registraci dětí u zubních lé-
kařů. Jednou z variant je, že by celé třídy
chodily společně k lékaři nebo zubnímu
hygienikovi a k zákroku by se děti dosta-
vily spolu s rodiči. Pravidelnými prohlíd-
kami si lékaři slibují snížení počtu po-
zdějších nákladných zákroků. –ilo-

Na očkování proti
encefalitidě není pozdě

Na očkování proti klíšťové encefalitidě
stále ještě není pozdě. Klíšťový zánět
mozku způsobuje virus, který je přená-
šen prostřednictvím klíšťat. Některé
zdravotní pojišťovny přispívají na očko-
vání proti encefalitidě všem lidem bez
omezení věku. Základní očkovací sché-
ma zahrnuje tři dávky. Ta první by měla
být aplikována co nejdříve, druhá dávka
následuje měsíc po první, ale měla by se
uskutečnit nejpozději do konce dubna.
Proto lékaři radí, že pokud se chcete na-

očkovat, je na první dávku nejvyšší čas.
Poslední - třetí dávka následuje 5 až 12
měsíců po prvním očkování. Cena jedné
vakcíny se pohybuje okolo 450 korun.
Očkování se doporučuje u dětí od jed-
noho roku až po seniory, lékaři jej dopo-
ručují hlavně u těch skupin lidí, kteří
často pobývají v přírodě. -ilo-

Na rehabilitaci mají novou
vodoléčbu

Novou kombinovanou balneologickou
vanu zprovoznilo rehabilitační odděle-
ní přerovské nemocnice. Zabudovaná je
v ní perličková a vířivá masáž s 25 ma-
sážními tryskami po celém obvodu va-
ny. Součástí vany je také zdroj stlačené-
ho vzduchu a speciální trysky na dně.
Nové zařízení je určené k masáži celého
těla nejen po úrazech či operacích, ale
také k celkové psychické i fyzické rekon-
dici. Jeho nákup přišel na téměř 200 ti-
síc korun. Pro rehabilitaci to znamená
vylepšení, dosud toto oddělení nabízelo
vířivé lázně pouze pro horní a dolní kon-
četiny. -svam-

Přerovský Zubr free 
je pivem roku

Vůbec nejvyššího ocenění v celé své
historii dosáhlo nealkoholické pivo Zu-
br free z přerovského pivovaru. S oceně-
ním Zlatý pohár PIVEX se stal nejlepším
nealkoholickým pivem roku 2009. Za se-
bou nechal silné konkurenty – nošovic-
kého Radegasta a brněnské Starobrno.
Zubr free je na trhu už více než deset let
a konzumenti ho loni vypili čtyři milio-
ny půllitrů. Nealkoholické pivo je vyrá-
běno stejnými postupy a ze stejných su-
rovin jako pivo alkoholické. Obsah alko-
holu je v něm ale jen mezi 0,35–0,40 %.
Povolená norma v České republice je
0,5 % objemového alkoholu. Kromě ne-
alkoholického piva se na 17. ročníku
prestižní degustační soutěže umístila ta-
ké přerovská jedenáctka. Zubru Gold
udělila porota druhé místo v kategorii
světlé výčepní pivo. -svam-

Dům na nábřeží Bečvy by se
mohl začít stavět už letos
V posledních fázích přípravy se nachá-

zí stavba polyfunkčního domu na ná-
břeží Rudolfa Lukaštíka v Přerově. Sta-
vební úřad už v minulých dnech vydal
rozhodnutí o umístění stavby a v násle-
dujících měsících by firma Opera Bohe-
mia mohla začít s výstavbou podsklepe-
ného osmipodlažního objektu, který za-
plní prostor mezi ubytovnou Strojař
a Sokolovnou. Dům bude mít v pod-
zemním podlaží umístěny garáže a par-
kovací stání pro třicet automobilů, v prv-
ním nadzemním podlaží budou prosto-
ry pro prodejny a služby a druhé až
osmé podlaží má sloužit k účelům byd-
lení. Ještě před samotnou stavbou musí
firma zdemolovat základovou desku,
která tu byla zhruba před čtyřiceti lety
vybudována, neboť se v tomto prostoru
počítalo s výstavbou domu – ze záměru
ale nakonec sešlo. -lech-
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■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz

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

Termín zápisu byl pro všechny zá-
kladní školy shodný, a proto v součas-
né době víme, že do devíti základních
škol zřízených městem bylo zapsáno
460 budoucích prvňáčků.

V průběhu dalších měsíců sice dojde
k mírnému zvýšení počtu zapsaných dě-
tí v důsledku dodatečných zápisů, ale ko-
nečné počty zapsaných žáků do prvního
ročníku budou nižší o množství uděle-
ných odkladů povinné školní docházky,“
konstatoval Mgr. Petr Hrbek z odboru
školství přerovského magistrátu.

„Tento údaj bohužel nenavazuje na
zvýšený počet zapsaných žáků v roce

2008. V letošním roce byly u zápisu pře-
vážně děti narozené v roce 2002 a 2003.
Z dlouhodobé statistiky vývoje počtu na-
rozených dětí v Přerově sledované od-
borem školství vyplývá, že ročník 2003
byl v Přerově početně nejslabším za ce-
lou dobu sledování tohoto údaje od ro-
ku 1992,“ vysvětlil Petr Hrbek. 

Počty prvňáčků se odvíjejí od celé řa-
dy nejrůznějších faktorů, například od
nabídky výchovně vzdělávacích služeb,
místa trvalého pobytu dítěte, místa za-
městnání rodičů dítěte, dopravního spo-
jení, umístění staršího sourozence a rov-
něž i kapacity školy. Šaf

Kolik se zapsalo prvňáčků
V únoru proběhl na všech základních školách působících 

na území Přerova zápis dětí do prvního ročníku.
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Procitnutí Nová básnická sbírka 
Lubomíra Dostála

Jsme jako ty hvězdy… těmito slovy začí-
ná první báseň z osmé sbírky přerovské-
ho kreslíře a básníka Lubomíra Dostála.

A proč název Procitnutí? „Každý nový
den je naše procitnutí,“ stručně vysvět-
luje autor, který zdůrazňuje, že rozhod-
ně „netlačí na pilu“ a nechává při psaní
volný průběh myšlenkám. „Těší mě, když
si potvrdím v knihovnách, že moje kníž-
ky jen tak neleží na policích. Budu mít ra-
dost, když si sbírka najde své čtenáře
a čtenáři si naopak najdou cestu ke sbír-
ce,“ poznamenal její autor Dostál. Šaf.
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Život jako zázrak, anebo vidět,
znamená vědět …

Správně a nezkresleně můžeme vidět
jen ve světle poznání se správnou a sro-
zumitelnou interpretací viděného. Ně-
kteří, oproti jiným, mají něco navíc otev-
řeného pro vjemy, něco, co se ostatní
musí teprve učit otevírat. Lze to právem
říci o akademické malířce, Věře Kotaso-
vé, žijící a tvořící v Přerově, kde se také
i narodila a která se 28. března dožila
svého životního jubilea, 70 let.

Výtvarné obory studovala v letech
1957/1961 na FF UP v Olomouci u prof.
A. Kučery a F. Bělohlávka. Po absoluto-
riu působila v letech 1961/1973 jako od-
borná asistentka na PdF UP Olomouc
a v letech 1973–1978 vedla obor grafiky
na katedře výtvarné teorie a výchovy FF
UP Olomouc. Od roku 1978 se věnuje vý-
hradně výtvarné práci. Je členkou SČVU,
členkou SČUG Hollar a samostatně vy-
stavuje po celé ČR, účastní se také mezi-
národních přehlídek grafiky v Německu,
Francii, Egyptě, Japonsku, Norsku, Ra-
kousku, Polsku, Nizozemsku a dalších
zemích. Její obrazy jsou zastoupeny
v domácích i zahraničních sbírkách.

Po letech malířské aktivity, kterou stří-
dala s grafickými vstupy, převážil v po-
sledních letech v její tvorbě výhradně vel-
koplošný linoryt a jak sama říká: „I za ce-
nu velké časové náročnosti považuji tu-
to techniku pro sebe za nejšťastnější vol-
bu. Našla jsem ideální možnost pro vyjá-
dření svých subtilních pocitů a představ.
O správnosti mé volby svědčí i potvrzení
na prestižních mezinárodních výstavách,
kterým vždy předchází tvrdá soutěž,
hodnocení mezinárodní jury, a k nimž
jsem pravidelně zvána. S radostí konsta-
tuji, že se mi dostává i řada ocenění, což
přináší uspokojení z mé práce.“

A já miluji vůni jejího ateliéru i tiskař-
ské barvy. Když se dívám na její grafické
listy, rozložené podél stěn, je to nádher-
ná podívaná. Noční let, Citadela, Brána,
Ptáci, Meditace, Atol, Venezia – Roz-
břesk anebo Přístav (barevné linoryty),
její Trávy, Rákos, a Pod sněhem,Vegeta-
ce, Kaligrafy, Proti času … zjišťuji, že je-
jí oči vidí to, co nevidím já. I když v po-
sledním roce jsem se od ní hodně nau-
čila. Pohled jejích očí a její myšlenky
jsou na jiné dimenzi, než „obyčejného
smrtelníka“. Možná je to „třetí oko“, dí-
ky němuž vidí ve všech barevných odstí-
nech a za všech světelných podmínek.

Van Gogh byl jednou dotázán, proč
maluje tak nepřirozenými barvami. Od-
pověděl, že to tak vidí, neboť se mu pří-
roda otevírá a svléká více než těm dru-
hým. Nemůže za to, že tazateli ne. Když
mi kdysi dávno jedna žena řekla něco
o krásné auře, ještě jsem netušila, oč se
jedná. Dnes vím, že o jemný, zářivý obal
lidského těla. A někteří dobří senzibilo-
vé mají umělecké nadání a jsou toto vy-
zařování schopni nakreslit.

Nezapomenu nikdy na výstavu Zdeň-
ka Hajného v Praze-Chodově. Když jsem
vstoupila do místnosti, kde bylo osvětle-
no jeho tepající srdce z granátu a křišťá-
lu, byl to pro mne natolik silný zážitek,
že jsem se rozplakala. To se mi stalo
pouze dvakrát v životě. Podruhé u grafi-
ky Věry Kotasové. 

Když spolu jdeme cestičkou k jejímu
domu, vždy se zastavíme u suchého tr-
su trav. „Vidíš, tohle musím ještě udě-
lat,“ říká mi. A pak spolu z kuchyně, přes
její velké okno, pozorujeme život v za-
hradě. Její schopnost vidět reálně byla
ovlivněna již v jejím dětství, kdy veškerý
volný čas prožívali s tatínkem v přírodě
a on ji učil poznávat ptáky. (Byl také jed-
ním ze zákládajících členů Ornitologic-
ké stanice v Přerově). Její metafyzika i re-
alita se navzájem doplňují.

Láska ke všemu živému, to je ta vlna, na

které pluje její život. Vlny se svými příli-
vy a odlivy energie. Jsou to vlastně dvě
podoby téhož. Úbytek energie nezna-
mená její ztrátu, ale pouze přesun jinam.

Loňský rok byl pro akademickou ma-
lířku, Věru Kotasovou, zvláště těžký. Do-
dnes se nevyrovnala se ztrátou svého
milovaného manžela. A nejšťastnější by-
la, když spolu pracovali v atelieru. Často
si s ním povídá i dnes a ve ztišení slyší je-
ho nápovědi… Však přesto: „Kde je? Kdo
o něm víte? Kdo vrátil se na zápraží a čí
touha pod okny dýchá? Vůně, nebo
úsměv ticha? Čí kroky šeptají v duši? Čí
blízkost samota tuší? Kdo vchází? Koho
se táži? Nikoho nevidím. Nikdo tu není.
Jen káva se praží …“(B. Reynek)

Po smrti svého muže, akademického
malíře Pavla Kotase, přerušuje veškerou
práci. Je zlomená. V této oblasti má za-
tím nejvíce práce. Ale je stále na příjmu,

tj. ve vysokém stavu otevření se, naladě-
ní na skutečnost. Často její pravdivé vi-
dění uzemňuje fantazii a iluze a vytváří
spolehlivý základ pro praktické bytí.
Umožňuje rozhodnout se ve prospěch
života a růstu. A tak jít proti času. Opět
se napřímit, i přes časté bolesti páteře,
a překročit vlastní stín. A přijmout sama
sebe a své bytí, najít lásku k sobě a při-
držet se jí v těžkých chvílích. Akceptovat
novou skutečnost, takovou, jaká je.

Kromě několika věrných přátel, má
stálou společnost ptactva na své zahra-
dě, tu přiletí kosi, jindy pěnkava, anebo
brhlík i červenka. Ale také si k ní chodí
smlsnout ježek a občas přeskočí veverka
se stromu na strom… „No řekni, není to
nádhera?“ ptá se mě a oči se jí rozzáří ja-
ko dvě hvězdy.

Je. Je to jako magické zaklínadlo, ener-
gická investice, která uvádí život do po-
hybu. A já jí přeji, až vstoupí do obrazu své
tajemné brány a bude přemýšlet o osudu
lidstva a světa v tomto roce a ohlížet se za
dlouhou cestou, kterou v životě proputo-
vala, aby došla k poznání, že samotný ži-
vot je řešením i té největší mizérie... Kde
pod zdánlivě vysušující nicotou a zdánli-
vě okoralým příkrovem všednosti leží ne-
tušené bohatství, utajená pokladnice kle-
notů nevídané krásy! Tento klenot je utvo-
řen z nejvzácnějších substancí a je ukryt
v našem nejhlubším nitru. Je tak průzrač-
ný, až je neviditelný a tak lehounký, že je
nezvažitelný. Ale to ona všechno ostatně
moc dobře ví …

Otevřeme její bránu i my s největší vy-
tříbenou pozorností a vstupme do její
utajené země … Alžběta Königová

Proti času
K životnímu jubileu
akademické malířky 
Věry Kotasové

Věra Kotasová v atelieru
FOTO JIŘÍ KŘIŽKA

Věra Kotasová, Atol IV, linoryt, 2002, 70 x 100 cm

Věra Kotasová:
I za cenu velké časové
náročnosti považuji
techniku velkoplošného
linorytu pro sebe za
nejšťastnější volbu.
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„Před začátkem sezony správa hradu
umožňuje turistům absolvovat tak zvaný
Novoroční výstup, letos nás na jubilej-
ním 30. ročníku překvapil rekordní počet
turistů. I při nevlídném počasí jsme při-
vítali přes dvě tisícovky osob. Možnost
příjemné vycházky nabídl hrad také
v březnu, kdy je otevřeno o víkendech,“
pochválila pěkný začátek sezony kaste-
lánka hradu Mgr. Marcela Kleckerová.

„Většina návštěvníků čeká na příjem-
né jarní měsíce, kdy může obdivovat ne-
jen středověkou architekturu, ale jarně
zelené okolní lesy a také z pověsti zná-
mou kvetoucí hrušeň u první brány, mo-
hutný kaštan na druhém nádvoří a ba-
byku u historické kovárny. Kromě pro-
hlídek s průvodcem letos nabídne sprá-
va hradu dvě nové výstavy otevřené již 4.
dubna. Celosezonní výstava v galerii na
druhém nádvoří představí Kristynu Ha-
bermannovou jako autorku zajímavých
kovaných objektů. Vernisáž výstavy pro-
běhne v 15 hodin. Připomínkou blížících
se velikonočních svátků bude výstava
otevřená v ateliéru kovářského studia
Alfreda Habermanna na třetím nádvoří.
Výstava bude zaměřena na umělecká
řemesla, uplatňující se převážně v texti-
lu, proutí a dřevu. Vytvoří tak prostředí
pro předvádění zdobení kraslic různými
technikami 12. a 13. dubna. Tato výsta-
va bude otevřena v rámci prohlídky hra-
du až do 26. dubna,“ přiblížila dubnovou
nabídku kastelánka.

„V průběhu sezony návštěvníci mohou
absolvovat řadu zajímavých kulturních
vystoupení. Jmenujme alespoň ty nej-
navštěvovanější akce. Pro sportovce je
vždy zajímavý průběh maratónu hor-
ských kol, jehož 10. ročník, tedy i progra-
mově slavnostnější, proběhne 2. května.
Milovníci historických vozidel si určitě
nenechají ujít v sobotu 9. května Helf-
štýnský okruh a výstavu veteránů s mezi-
národním zastoupením a doprovodným
koncertem Olomouckého Swing Bandu.
Jedinou akcí, která se v sezoně protáhne
až do nočních hodin je Hradní bál, který
se uskuteční 18. července. Podrobnější

informace budou k dispozici na plaká-
tech, ale již nyní můžeme slíbit, že nebu-
de chybět tradiční ohňostroj. Na konci
srpna se na Kovářském fóru (22.–28. 8.)
představí italský umělecký kovář Claudio
Bottero se synem
Massimilianem, kte-
ří vytvoří skulpturu
pro hrad Helfštýn.
Ta bude vystavena v rámci mezinárodní-
ho setkání uměleckých kovářů Hefaiston
(29. a 30. 8.). Po celou hlavní sezonu po-

slouží turistům autovláček, který bude
jezdit mezi Lipníkem nad Bečvou a hra-
dem. Zkušební provoz v loňském roce
potvrdil, že o tuto užitečnou atrakci je zá-
jem nejen mezi malými dětmi,“ informo-
vala Marcela Kleckerová.

Organizace akcí je pouze jedna strán-
ka provozu hradu, druhou je jeho řádná
údržba a potřebná stavební obnova.

„Tyto náročné práce je nutné koordi-
novat tak, aby nenarušily prohlídkové tra-

sy. Ihned po zimním období je nezbytné
vyměnit odpadlé a popraskané bobrovky
ze střechy nad restaurací, odstranit uvol-
něné kameny na hradebním a palácovém
zdivu a provést spoustu dalších provoz-
ních úprav. Speciálně v letošní sezoně če-
ká Muzeum Komenského v Přerově roz-
hodnutí o konečném řešení využití „čer-
né kuchyně“. Po dokončení archeologic-

kého průzkumu
v těchto prostorách
se nabízí tři varianty:
lapidárium, rekon-

strukce černé kuchyně s vybavením nebo
konzervace stávajících archeologických
sond,“ vyjmenovala Kleckerová.

„Velmi zajímavým, ale i náročným úko-
lem bude zahájení čištění studny zvané
„čertova nebo bezedná“ v hradním pří-
kopu pod východní terasou paláce. Nej-
prve však musí být vyhlášeno výběrové
řízení na vypracování technického pro-
jektu a prováděcí firmu. Při předpoklá-
dané hloubce 150 metrů s jícnem studny
o průměru 8 metrů tesané ve zvětralé
skále nemohou tyto práce provádět ama-
térští speleologové, kteří se samozřejmě

o atraktivní práci již v minulosti mnoho-
krát zajímali. Také finančně půjde o ná-
ročnou zakázku. Muzeum však již jako
počáteční vklad získalo od soukromého
sponzora 250 tisíc korun a dalších 100 ti-
síc od Obecně prospěšné společnosti
Hrad Helfštýn. Také návštěvníci v prů-
běhu roku mohou na tuto akci přispět již
tradičním zakoupením cvočku v hodno-
tě 10 deseti korun. V letošním roce by
měla být realizována 1. etapa. Návštěv-
níci budou samozřejmě průběžně se-
znamováni s postupujícími odkryvy ná-
nosů a eventuálními nálezy,“ zmínila se
o dalších pracích i způsobu jejich finan-
cování Marcela Kleckerová. Věří, že hrad

Helfštýn bude i nadále lákavým a zají-
mavým cílem jako v loňské sezoně, kdy
hrad navštívilo přes sto tisíc osob. Šaf

Přehled akcí, ale také další potřebné
údaje o otvírací době, výši vstupného
a expozicích si návštěvníci mohou na-
jít na webových stránkách www.helf-
styn.cz, kde je uveden kulturní kalen-
dář, který jinak mohou získat zdarma
v tiskové podobě v pokladně hradu.

FO
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V Olomouci 18. března byly uděleny
ceny desítce vybraných osobností za
mimořádné počiny v oblastech profe-
sionální i amatérské umělecké činnos-
ti a za celoživotní přínos v oblasti kul-
tury. Odborná komise neměla lehkou
práci, vybírala z pětašedesáti návrhů. 

Přerovští radní navrhli na udělení ceny
Olomouckého kraje v oblasti kultury za
rok 2008 přerovského hudebního sklada-
tele, textaře a zpěváka Jaroslava Wykren-
ta a hudební soubor Academic Jazz Band.

Ty porota nevybrala, ovšem Přerov zvi-
ditelnila kastelánka hradu Helfštýna

Marcela Kleckerová. Získala prestižní
ocenění – Cenu médií za podíl na obno-
vě Helfštýna, vybudování největšího
centra uměleckého kovářství ve střední
Evropě a organizaci sedmadvaceti roč-
níků Hefaistonu. Pod jejím vedením se
stal hrad Helfštýn významným turistic-
kým centrem.

Kleckerová získala už v roce 2000 cenu
ministra kultury za přínos české kultuře.

Slavnostního předání se Kleckerová ze
zdravotních důvodů nezúčastnila. Cenu
převzala její dlouholetá spolupracovni-
ce Pavla Janýšková. Šaf.

Cenu médií získala 
Marcela Kleckerová

Příprava na zahájení nové sezony vrcholila v posledních březnových týdnech
FOTO JAN ČEP

Hrad Helfštýn jako jeden z mála památkových objektů v naší re-
publice zahajuje hlavní sezonu již v dubnu. Je otevřen denně mi-
mo pondělí s průvodcovskou službou a výstavami.

Hrad měl vloni rekordní
návštěvnost – přes sto tisíc

Čím bude lákat hrad Helfštýn v nové sezoně

Marcela Kleckerová 
s Cenou médií 
– skleněnou plastikou
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Váže se k nim řada zvyků. České Veli-
konoce jsou vyvrcholením čtyřiceti-
denního postního období.

Pašijový (svatý) týden začíná Květnou
nedělí (zvyky: vynášení slaměné Smrti –
Zimy – Morany – Mařeny, pečou se be-
ránci), následuje modré pondělí (hospo-
dyně uklízely), žluté úterý (hospodyně
uklízely), škaredá středa (vymetaly se ko-
míny, proto se dnu říká někde Sazomet-
ná či Černá středa. Pokud se tento den
škaredíte či mračíte, budete pak zamra-
čeni každou středu v roce), zelený čtvr-
tek (utichly zvony, jinde se rozezněly hr-
kačky, jedly se pouze zelené pokrmy –
špenát, zelí), velký pátek (den smutku –
Kristovo ukřižování, přísný půst, nejedlo
se maso, pekly se jidášky z bílé mouky
a medu, lidé vstávali časně, omývali se
v rose či potoce, aby zabránili neduhům,
nesmělo se prát prádlo, z hory vycházeli
Blaničtí rytíři, na Valašsku se zjevovaly
skryté poklady), bílá sobota (rozezněly se
zvony, lidé podstupovali křty, oblékali bí-
lá roucha, nic se nemělo půjčovat, večer
se podávala hlavička – nádivka z uzené-
ho vepřového masa, vařeného jehněčího
masa, vajec a zelených bylin), Boží hod
velikonoční (nejočekávanější den, Kris-
tus byl vzkříšen, vstoupil na nebesa, jedl

Letošní Velikonoce připadají na neděli 12. a pondělí 13. dubna.
Svátky jara slaví křesťané i židé. Přinášejí v sobě příslib nového za-
čátku, jsou pokládané za počátek hospodářského roku.

se pečený beran, mazance, velikonoční
nádivky či holoubata, hostí se návštěvy),
červené pondělí (muži vyrazili vyšlehat
ženy, aby neuschly – pomlázka, koleda,

šmikrus, mrskačka, oblévačka, sloužily
k ní spletené čerstvé vrbové větvičky, tzv.
pomlázky, tatary či žíly, na Moravě je roz-
šířené oblévání studenou vodou, což má
magickou a ozdravnou funkci, ženy ma-
lovaly vejce, zdobily kraslice červenou
barvou, kterými podarovávaly koledníky,
též je zakopávaly v rozích chlévů a na po-
li, aby zajistily plodnost, společně sněde-
né vejce zajišťovalo i soudržnost či věr-
nou lásku v rodině). 

Mezi velikonoční symboly patří vejce,
které představuje symbol zrození nové-
ho života. Tradice malování kraslic
a pojídání vajec během velikonočního
týdne vznikla proto, že se vejce během
40denního půstu nesměla jíst. Beránek
představuje symbol zrození nového ži-
vota. Symbolizuje Boží stádo. Židé jej je-
dí i jako připomínku vysvobození
z Egypta. Podle křesťanů je Kristus berá-
nek obětovaný za spásu světa. Zajíček je
symbolem pokory, chudoby a skrom-
nosti, ale též pohanských oslav jara, slu-
níčka, tepla a nového života. Pomlázka
představuje rozkvět nového života a šle-
hání proutky má ženám přinést sílu pro-
bouzející se přírody a zajistit plodnost.
Mazanec připomíná slunce, symbol ja-
ra a nového života. Kříž připomíná ukři-
žování Krista. Ryje se do mazance i pe-
čení. Oheň symbolizuje vítězství Krista
nad temnotou a smrtí. Svíce je zname-
ním života, symbolizuje vzkříšení Krista. 

Věra FišmistrováMagda Barboříková při zdobení kraslic

Dubnový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?
I v dubnu pokračujeme ve fotosoutěži, seriálu snímků, kdy

vaším úkolem je přesně identifikovat stavbu, ulici, sochu či
různé další předměty či objekty na území města Přerova
a jeho příměstských částí na základě malého detailu na fo-
tografii. 

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 březnovém čísle se stává Věra Na-
vaříková. Správně určila, že na fotografii je zachycena pís-
kovcová náhrobní deska Kateřiny Kunšové z Vrchlabí a na
Čekyni. Deska je datována rokem 1526 s českým nápisem
a je umístěna na kostele Sv. Máří Magdalény v Předmostí.

Svátky jara se blíží: Znáte velikonoční zvyky?

Občanské sdružení Cukrle zve všech-
ny milovníky lidových tradic na plete-
ní tatarů, které se uskuteční na Květ-
nou neděli 12. dubna.

Plést budeme v prostorách sdružení
(U Bečvy 1, budova bývalých jeslí) od 10
do 18 hodin. Součástí bude i výuka ple-
tení, takže každý hoch či muž má příle-
žitost obcházet v pondělí děvčata s vlast-
noručně vyrobeným tatarem, který si
z Cukrlete odnese.

A aby to dívkám nebylo líto, máme pro
ně připraveno zdobení vajíček různými
moderními i tradičními technikami.
Součástí programu bude i ukázka tra-

dičního zdobení vajec voskovou techni-
kou předváděné Magdou Barboříkovou.
Všichni jste srdečně zváni a těm, se kte-
rými se neuvidíme, přejeme v předstihu
krásné Velikonoce.

Kristina Glacová, občanské sdružení Cukrle 

Umíte plést tatar?

Vandalismus
Někteří naši bystří spoluobčané opět

po nocích úřadovali. Všimli si, že už
dlouho nikdo nepoškodil městský infor-
mační systém a zřejmě se rozhodli toto
opomenutí napravit. Zajistili tentokrát
městu výdaj ve výši 3000 Kč.

První tabule městského informačního
systému usnadňující orientaci ve městě
byly nainstalovány v přerovských ulicích
už v roce 1995. Na rozcestníku v ulici
Pod Valy se podepsali vandalové, stejně
jako na kamenném vládci moří, který
stojí opodál a přišel o svůj trojzubec.
Výměna jedné informační tabule přijde
město na tisíc korun. Pracovníci Tech-
nických služeb budou muset vyměnit
v centru města tři poškozené.

Mgr. Elena Grambličková
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HODY, HODY, DOPROVODY...
Vítání svátků jara, venkovní scéna na náměstí TGM v Přerově
❖ čtvrtek 9. dubna v 15 hodin

Velký dechový orchestr Haná a Mažoretky ZUŠ B. Kozánka
Vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Mateřídouška z Předmostí

❖ pátek 10. dubna v 15 hodin
Dětský folklorní soubor Prosének
Vystoupení souborů a sólistů SVČ ATLAS a BIOS

❖ sobota 11. dubna v 10.30 a 15 hodin
Velikonoční přerovský výběr, rockování na téma „místo moku trochu rocku • Še-
diváci • Třetí dáma • Bústr • Pohoda5 • Spocená uklízečka • Primáš • D.U.B.

❖ neděle 12. dubna v 10.30 a 15 hodin
Jarní koncert Moravské veselky • Behind The Mill – školní kapela

❖ 8.–11. dubna v malém sále Městského domu
Velikonoční salon – zvyky a tradice
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Postup prací
Realizace je rozdělena do dvou etap

tak, aby docházelo k co nejmenšímu
omezení a zároveň bylo zajištěno bez-
problémové fungování provozu auto-
busového nádraží. 

Stavba bude zahájena 15. dubna, kdy od
11 hodin začne fungovat provizorní pro-
voz autobusového nádraží. Staveniště pro
vlastní rekonstrukci nádraží se ale bude
připravovat již od 1. dubna, kdy bude sta-
veniště předáno zhotoviteli stavby. V rám-
ci přípravy staveniště budou zkráceny ná-
stupní ostrůvky tak, že zadní část bude
zdemolována a bude fungovat pouze
přední část (blíže k ulici Tovární). Auto-
busy, které nebude možné umístit na ta-
to zkrácená nástupiště, budou rozmístě-
ny do přilehlých ulic Tovární, Nádražní
a Denisova, kde budou vybudovány pro-
vizorní nástupní hrany. V obvodu stave-
niště bude v době rekonstrukce autobu-
sového nádraží přechodné dopravní zna-

čení (zákaz zastavení) a kvůli zvýšení bez-
pečnosti chodců i řidičů bude snížena
nejvyšší povolená rychlost na 30 km/hod.

Změny v dopravě
K další významné změně dojde na roz-

hraní ulic Denisova a nám. Fr. Rasche.
Pro možnost otáčení autobusů bude od-
straněna část ostrůvku umístěného na
křižovatce před budovou pedagogické
školy. Vzniklý prostor poslouží autobu-
sům v případě potřeby jako točna. Drob-
né dopravní omezení se dotkne i ulice
Kramářovy. Do slepé části ulice bude
povolen vjezd pouze z ulice Tovární (tj.
ze směru od Hypernovy). Na příjezdu
z ulice Husovy bude směrem do ulice
Kramářovy umístěna zákazová značka
odbočení vlevo, což znamená, že nebu-
de možné využívat odbočovací pruh. Dí-
ky této úpravě se budou moci bez pro-
blémů stáčet autobusy na náhradním
autobusovém nádraží. 

Další důležité změny
Informační kancelář, která nyní sídlí ve

výpravní budově, naleznete po dobu re-
konstrukce v mobilních buňkách umís-
těných před levým křídlem železniční
stanice. Před nádražní budovu budou
také přemístěny stojany na kola, aby
i nadále mohly sloužit obyvatelům měs-
ta. Všechna nástupiště budou označena
číslem a příslušnými linkami. Schéma
rozvržení autobusů na nástupištích (viz
níže) bude také k dispozici u řidičů au-
tobusů, v Městském informačním cent-
ru, ve všech budovách úřadu města a na
webových stránkách města Přerova. Pří-
mo v areálu nádraží budou také umístě-

ny velké informační tabule se schéma-
tem rozmístění autobusových linek. Pro
vozidla taxi služby zůstanou vyčleněna
2 místa před budovou ČD (dle smluv-
ních vztahů ČD) a nově bude vyhrazeno
5 parkovacích míst na placeném parko-
višti u nádražní budovy. Ostatní parko-
vací plochy budou fyzicky zrušeny.

Rádi bychom všechny obyvatele měs-
ta požádali v době rekonstrukce o sho-
vívavost. Dočasné snížení komfortu ce-
stování a dopravní komplikace jsou
bohužel nutnou daní za moderní a po-
hodlné autobusové nádraží hodné
21. století, kterého se dočkáme na jaře
v roce 2010.

Autobusové nádraží v době rekonstrukce
Již počítáme pouhé dny, kdy započne jedna z největších investic posledních let

Harmonogram zahajovacích prací
Datum ãinnost/omezení

1. 4. 2009 • Pfiedání staveni‰tû, zahájení pfiípravn˘ch stavebních prací
• Demolice ostrÛvku na kfiiÏovatce v ul. Denisova
• Demolice ãásti stávajících nástupních ostrÛvkÛ
• Umístûní znaãení (nejvy‰‰í povolená rychlost, zákaz zastavení, atd. s platností

od 7. 4. 2009) 

7. 4. 2009 • Zahájení budování provizorních nástupních hran (zastávek)

7.–14. 4. 2009 • Oznaãení nov˘ch nástupi‰È

15. 4. 2009 • V 11 hodin zahájení provozu náhradního autobusového nádraÏí

Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově si vyžádá náklady
ve výši 144 milionů korun. Na rekonstrukci se podařilo získat ev-
ropskou dotaci 100 milionů korun z ROP Střední Morava.

Orientační schéma náhradního autobusového nádraží
1. etapa
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Kramáfiova ulice
stanov. ã. linky název linky

1 5 MHD – mûstsk˘ okruh

Provizorní autobusové stanovi‰tû
stanov. ã. linky název linky

2 3 MHD – Lovû‰ice, Henãlov
7 MHD – mûstsk˘ okruh

3 1 MHD – nemocnice
6 MHD – nemocnice

4 1 MHD – Pfiedmostí

5 2 MHD – Vinary
6 MHD – Vinary

6 2 MHD – Pfier. str., hl. brána
8 MHD – Kopaniny

7 920002 Bochofi, vãelín
920003 Vlko‰

8 770100 KromûfiíÏ
920025 Dluhonice–Citov–KrãmaÀ

9 920014 Zábe‰tní Lhota
920011 Tuãín – spoj 37 

10 920004 Tr‰ice

11 920086 Hranice, Opava
950104 Zlín, Jeseník
920012 Pavlovice – spoj 9 a 17

12 940036 Vsetín
940085 Brno, RoÏnov
780660 Prostûjov
540900 Liberec, Luhaãovice
920024 Vsetín – mimo spoj 7

13 920006 LipÀany – mimo spoj 5
14 920017 Velk˘ Újezd, Kozlov

15 920019 Stfiíbrnice

16 920025 Dluhonice–KrãmaÀ

17 780661 Prostûjov
920010 Prostûjov

Tovární ulice
stanov. ã. linky název linky

18 920005 Îeravice

920030 Olomouc–Prostûjov 
– bezbariérová linka

920009 Oplocany – spoj 53 
920006 LipÀany – spoj 5

19 920013 Stamûfiice

20 920009 Lobodice – mimo spoj 53
21 920057 Lipník nad Beãvou 

pfies Oldfiichov

22 920061 Lipník nad Beãvou 
pfies Pavlovice

23 920020 V‰echovice – mimo spoj 33
920024 Vsetín – spoj 7
920007 Bystfiice pod Host˘nem

– spoj 1 a 37 
Denisova ulice
stanov. ã. linky název linky

24 920018 Kostelec u Hole‰ova
820271 Zlín
820285 Zlín
920015 Zlín

25 920008 BeÀov, Li‰ná

26 820271 Olomouc
920027 Olomouc

âechova ulice
stanov. ã. linky název linky

27 920007 Bystfiice pod Host˘nem
– mimo spoj 1 a 37

920020 V‰echovice – spoj 33 
28 920011 Sobûchleby 

– mimo spoj 37
29 920012 Pavlovice u Pfierova 

– mimo spoj 9 a 17

Rozdělení stanovišť na provizorním autobusovém
nádraží v Přerově

VIZUALIZACE: ING. MICHAL MAJER, ING. ARCH. PAVEL ŠIMEČEK

INZERCE

- populární a rocková muzika XX.století hodinStarý pecky pondìlí - pátek od 16.30

- Vaše pøíbìhy pøed mikrofonemPsáno životem hodinúterý od 13.30
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Osmek (slepá ul.) 27.4.
Horní námûstí 6.4.
Bratrská (na konci) 4.5.
Seifertova (u v˘stavi‰tû) 14.4. 11.5.
Svornosti 20.4. 18.5.
Blahoslavova (park. u Beãvy) 27.4.
Riedlova (kfiiÏovatka) 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Za ml˘nem 3 14.4. 11.5.
Sokolská (parkovi‰tû) 14. a 27.4. 11.5.
Sokolská (u domu ã. 28) 6. a 20.4. 4. a 18.5.
V. DláÏka (‰kolní jídelna) 27.4.
P. Jilemnického (u VST) 14.4. 11.5.
Na hrázi (za mostkem) 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Mervartova 9 14.4.
Palackého (za sam.) 27.4. 11.5.
tfi. 17. listopadu (zezadu) 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Dluhonice (toãna) 28.4.
Dluhonice (u b˘valé ‰koly) 21.4. 19.5.
Dluhonice (u prodejny) 7.4. 5.5.
Wurmova (za KSZ) 14.4. 12.5.
JiÏní ãtvrÈ (u b˘val˘ch jeslí) 14. a 28.4. 12.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 7. a 21.4. 5. a 19.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 (peãovatel. dÛm) 21.4.
·robárova 13 28.4.
Kozlovská (parkovi‰tû) 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Pod valy (u parkovi‰tû) 14.4. 12.5.
Bayerova 2 28.4.
Svisle (za samoobsluhou) 7. a 21.4. 5. a 19.5.
Trávník (parkovi‰tû) 14.4. 12.5.
Trávník (u Chemoprojektu) 14.4. 12.5.
BudovatelÛ (parkovi‰tû) 14. a 28.4. 12.5.
BudovatelÛ 5–7 14.4. 12.5.
U tenisu (parkovi‰tû) 7. a 21.4. 5. a 19.5.
U rybníka (u trafa) 1., 15. a 29.4. 13.5.
Petfiivalského (parkovi‰tû) 22.4.
JiÏní ãtvrÈ (u Barumky) 20.5.
Tyr‰ova (parkovi‰tû) 8.4. 6.5.
Dvofiákova (u Rusalky) 1. a 29.4.
Dvofiákova (u garáÏí) 8. a 22.4. 6. a 20.5.
PurkyÀova (denní pobyt) 15.4. 13.5.
Bohuslava Nûmce (za VST) 8. a 22.4. 6. a 20.5.
Optiky (u lékárny) 1. a 29.4.
Husova (dvÛr) 15.4.
·kodova (u trafa) 13.5.
Pod skalkou (parkovi‰tû) 1. a 29.4.
Olomoucká (u stavebnin) 8.4. 6.5.
Hranická (u b˘valé cihelny) 15.4.
Hranická (park. u Z·) 13. a 20.5.
1. kvûtna 22.4.
Al‰ova (u stadionu) 1. a 15.4.
Pod hvûzdárnou (parkovi‰tû) 8. a 22.4.
Kainarova (za Pfierovankou) 29.4. 13.5.
Vsadsko (parkovi‰tû) 6. a 20.5.
ÎiÏkova (u ka‰ny) 2. a 30.4.
Lovû‰ice (u parku) 7.5.
Lovû‰ice, DráÏní 9.4. 14.5.
Lovû‰ice, U sokolovny 16.4.
VaÀkova (dvÛr) 23.4. 21.5.
Kozlovice (zaãátek obce) 2. a 16.4. 21.5.
Kozlovice (náves) 9. a 23.4. 7.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 30.4. 14.5.
Nerudova 33 2.4.
Macharova 30.4. 14.5.
Tománkova (u garáÏí) 9. a 23.4. 7. a 21.5.
Wolkerova 15 16.4.
nám. Fr. Rasche (u parku) 2., 16. a 30.4. 14.5.

Na louãkách 15 9. a 23.4. 7. a 21.5.
Velké Novosady (u kostela) 2., 16. a 30.4. 14.5.
Újezdec, Vûtrná 9.4.
Újezdec, Pod dubíãky 7.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 23.4. 21.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 3., 17. a 30.4. 15.5.
Popovice, U trati 10.4. 7.5.
Popovice, za kapliãkou 24.4. 22.5.
Vinary (u garáÏí) 3. a 30.4.
Vinary, Ve dvofie 10.4.
Vinary, Mezilesí II 17.4. 15.5.
Vinary, RÛÏová 22.5.
Vinary, Za humny (u bytovky) 24.4. 7.5.
Penãiãky (zaãátek obce) 3.4.
Henãlov (náves) 10.4. 7.5.
Henãlov, SokolÛ 10. a 24.4.
Henãlov, kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 24.4. 22.5.
Penãice (u po‰ty) 15.5.
Penãice, V kótû 17. a 30.4.
âekynû (nad rybníãek) 15.5.
âekynû (k sokolovnû) 17.4.
âekynû (náves) 24.4.
âekynû, Na ãervenici 22.5.
âekynû, Podlesí 3. a 30.4.
âekynû, Boro‰ín 10.4. 7.5.
L˘sky (k obchodu) 3.4.
L˘sky (za mostkem) 17.4.
Teliãkova (u kotelny) 30.4.
Pod skalkou (park. u 17–21) 15.5.
Îeravice, Na návsi 10.4.
Îeravice, Such˘ potok 24.4. 22.5.
Îeravice, Pod lesem 7.5.
V˘myslov 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 – duben a 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
�2. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Majetín-
Brodek u Pfi., 12 km, J.·vec, odj. 9.05 hod.
�2. 4. • Hole‰ov–Îopy–Pod Lysinou–Cho-
m˘Ï–Hlinsko, 14 km. M. âasta, odj. 7.42 hod. 
�4. 4. • Kutná Hora (historie a okolí), 20 km,
J. Pûãek, odj. 5.48 hod. 
�9. 4. • Bojkovice–Slaviãín–Luhaãovice,
16 km, J. Pûãek, odj. 6.14 hod. 
�11. 4. • Luhaãovice–okruh D. Jurkoviãe–
Luhaãovice, 18 km, H. ·Èávová, odj. 6.14 hod.
�16. 4. • Olomouc – památky a parky, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 7.59 hod. 
�16. 4. • Studénka–Nová Horka–Kotvi-
ce–Ko‰atka–Jistebník, 15 km, J. ·vec, odj.
6.27 hod. 
�18. 4. • Babice n. S.–Nov˘ Hrad–MáchÛv
pomník–Adamov, 20 km, P. ·Èáva, 5.59 hod.
�22.–26. 4. • Podyjí – Vranov nad Dyjí,
P. ·Èáva,
�23. 4. • Zlín–Vr‰ek–Láznû Vítkovice–Zlín,
13 km, V. Visnar, odj. 6.29 hod. 
�25. 4. • Nectava–Zkamenûl˘ zámek–Voj-
tûchov–Konice, 24 km, J. Sedláková, odjezd
v 6.59 hod. 
�25. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání. Trasy: 5, 15, 25, 35, 50 km,
odch. 8 hod., sraz u mostu Míru, prezentace
7–9.30 hod., restaurace Strojafi, Velká DláÏka 2
�30. 4. • Malenovice–Tlustá hora–Zlín
stfied, 18 km, M. Sahaj, odj. 6.56 hod. 

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

�1. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Brodek,
12 km, vlak 8.59 hod., vede B. Adam
�4. 4. • VûÏky–¤íkovice–Stará Ves–Hol˘
vrch–Horní Mo‰tûnice–Pfierov, 19 km, vlak
8.59 hod., V. Vaculík
�8. 4. • Kojetín–syfon–Annín–Tovaãov,
11 km, vlak 7.39 hod., L. Poláková
�11. 4. • pû‰ky: Doma‰ov–Smilov–Hrubá
Voda–Mariánské Údolí, 22 km, vlak 6.59
hod., V. Wnuk • na kole: Pfierov–Îelatovi-
ce–Pavlovice–Lhota–Teplice n. B.–T˘n n.
B.– Osek n. B.–Pfierov, 66 km, v 8.30 hod. od
kina Hvûzda, B. Adam
�15. 4. • KrãmaÀ–Pfiestavlky–Hradis-
ko–Velk˘ T˘nec–Olomouc, 12 km, bus 8.35
hod., C. Punãocháfiová
�18. 4. • Val. Polanka–Trubiska–Láz–Va-
fiákovy paseky–Plo‰tina–Pozdûchov,
19 km, vlak 6.03 hod., C. Punãocháfiová 
�22. 4. • Teplice n. B.–Mariánské údo-
lí–Rybáfie–Drahotu‰e, 12 km, vlak 7.21 hod.,
V. Polidorová

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

�7. 4. • schÛze v restauraci Pivovar v 19 hod.
�9.–13. 4. • Velikonoãní pfiechod Sloven-
ského ráje, dle propozic, 5 dnÛ, 25–38 km/den,
1 km/den, Jifií Pe‰ák , doprava individuální, VHT
�25. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání, DP 5–50 km dle propozic po-
fiadatele, CT 30–100 km, Milan Bezdûk, restau-
race Strojafi, sraz 7–9.30 hod., pû‰í, cyklo

Práce na PC
www.pracezdomu.com

INZERCE
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■ Ohlédnutí

Ve středu 18. března zaplnily velký sál
Městského domu v Přerově více než tři
stovky diváků, aby zhlédly tradiční
koncert souborů a orchestrů žáků Zá-
kladní umělecké školy B. Kozánka.

V průběhu tříhodinové prezentace to-
ho nejlepšího, co škola v oblasti komor-
ní, sborové a orchestrální hudby nabízí,
se pod vedením pedagogů představilo
téměř sto padesát mladých hudebníků
a zpěváků.

Koncert zahájil komorní smyčcový or-
chestr, který za řízení učitele Ondřeje
Kratochvíla předvedl skladby z období
baroka a klasicismu. Tentýž umělecký
vedoucí měl na svědomí premiéru vio-
loncellového kvarteta, které si vybralo
dvě skladby z repertoáru rockové skupi-
ny původně stejného složení Apocalyp-
tica. Koncert pokračoval vystoupením
dalšího mladého seskupení pod vede-
ním taktéž mladého pedagoga Petra Sto-
jana. Jazzové trio za přispění hostů zau-
jalo zejména výbornými hráčskými
a improvizačními schopnostmi. První
část koncertu uzavřelo vystoupení ta-
nečního orchestru, který se pod taktov-

kou Františka Tkadlece zhostil své úlo-
hy na výbornou.

Druhá část koncertu gradovala vy-
stoupením veřejnosti dobře známého
pěveckého tělesa. Sbormistři Markéta
Lásková a Michal Sabadáš s dětským pě-
veckým sborem Cantabile připravili pro
obecenstvo úpravy lidových i umělých
písní. Vyvrcholením akce bylo závěreč-
né vystoupení dechového orchestru Ha-
ná za řízení Františka Tkadlece, které
přivedlo publikum do toho správného
diváckého varu. Výkon se dal v někte-
rých skladbách (Šavlový tanec Arama
Chačaturjana) směle srovnat s výkonem
profesionálů. O tom ostatně přesvědči-
ly i předcházející soubory. Ohlasy pub-
lika bezprostředně po skončení koncer-
tu tento dojem potvrdily.

Bohumil Kratochvíl, ZUŠ B. KozánkaKomorní smyčcový orchestr pod vedením učitele Ondřeje Kratochvíla, který zahájil koncert, sklidil u posluchačů velký aplaus.

Jiří Stivín (vpravo) a Jaroslav Šindler
FO

TO
 J

A
N
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EP

Dětský folklorní soubor Trávníček

V polovině března se dětský folklorní
soubor Trávníček při Základní škole
Trávník ve spolupráci s občanským
sdružením Cukrle zúčastnil soutěžní
přehlídky dětských folklorních soubo-
rů Tovačovské fěrtóšek v Tovačově. 

Vystoupil s pásmem Za našema hom-
nama v choreografii Mgr. Kristiny Gla-
cové, hudební úpravy provedla vedoucí
souboru Mgr. Dagmar Bouchalová. 

Za doprovodu „mozeky“ žáků a učite-
lů Základní školy Trávník děti zatančily
a zazpívaly jak nejlépe dovedly a se tře-
mi dalšími soubory postoupily do kraj-
ského kola, které se uskuteční 18. dubna
v Prostějově. Gratulujeme a držíme pa-
lec malým tanečníkům a zpěvákům to-
hoto folklorního souboru. red.

Trávníček
zazářil

Posluchačům se představilo na 150 mladých hudebníků

Součástí oslav 25. výročí jazzového
festivalu se stalo koncertní vystoupení
vynikajícího kytaristy z USA Johna
Abercrombieho a známého jazzmana

Jiřího Stivína. Koncert připravili pořa-
datelé tradičního ČSJF s úmyslem nala-
dit milovníky jazzu a zkrátit jejich dlou-
hé čekání na samotný festival pravidelně

pořádaný na podzim. Hudebním hvěz-
dám, především vynikajícímu Johnu
Abercrombiemu, aplaudovali poslucha-
či 19. března v Městském domě. Šaf.

■ Ohlédnutí

Jazzové špičky excelovaly v Přerově
■ Ohlédnutí
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, CYKLOTURISTIKA A TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Itálie Řím a Florencie
9.–13. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 2x ubytování v hotelu se snídaní 4.420 Kč

Německo Berlín a aquapark „Tropický ostrov“
11.–12. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 1x ubytování v hotelu F1 1.800 Kč

Itálie Víkend v Benátkách
18.–19. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 1x ubytování v hotelu se snídaní 2.800 Kč

Nizozemsko Květinové korzo/Holandsko
23.–28. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 3x ubytování v hotelu 6.400 Kč

Maďarsko Budapešť a termály Szechényi
25.–26. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 1x ubytování v hotelu 1.600 Kč

Německo Berlín a aquapark „Tropický ostrov“
25.–26. 4. v ceně: doprava busem z Brna, 1x ubytování v hotelu F1 1.800 Kč

Doprava z Přerova a Olomouce – příplatek 150 Kč/os.

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

AKCE !
–15%

Chorvatsko – ostrov Murter
Apartmány Lovišča

dítě do 6 let bez lůžka
750,– Kč PEVNÁ DĚTSKÁ CENA od 1.920,–

Chorvatsko – pol. Pelješac
Hotel Komodor** s polopenzí

dítě do 12 let ve vybraných termínech
na přistýlce ZDARMA od 3.680,–

Bungalovy Komodor
dítě do 6 let bez lůžka
750,– Kč PEVNÁ DĚTSKÁ CENA od 2.160,–

AKCE !

–20%
všechny termíny

–20%
všechny termíny

13. 6.–19. 9.

–20%
všechny termíny

16. 5.–15. 9.

–20%
všechny termíny

16. 5.–15. 9.

Akce platí od 2. 4. do 9. 4.

Týdenní pobyt Akce 2+2 ZDARMA Ušetříte

MOBILHOME 15.200,– 10.600,– 4.600,–

CHATKA 14.000,– 9.800,– 4.200,–

KARAVAN 13.200,– 9.000,– 4.200,–

STAN 11.200,– 7.800,– 3.400,–

Ceny týdenního
pobytu v Chorvatsku
nebo Itálii pro 
4-člennou rodinu
v červenci a srpnu

JE TO
SUPER!!

!

taneãní 
kurzy

pro dospûlé 
a taneãní páry

čtvrteční

od 2. dubna 2009
začátek v 19.30 hodin

Pavel Neãesan˘
v˘uka spoleãenského tance

Informace:
mobil 606 437 701 • e-mail: tancklub2000@seznam.cz

sál kulturního domu
Horní Mo‰tûnice

cena za 

taneãní pár

1800 Kã
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Pro hokejisty
skončila sezona 

Pro hokejisty HC Zubr Přerov skonči-
la sezona poměrně záhy. Naši hráči ne-
prošli přes předkolo play off. Měli
v něm poměrně přijatelného a hratel-
ného soupeře – Uničov. Přesto jsme se
mezi nejlepší osmičku neprobojovali.
Pro fanoušky hokeje ve městě je to po-
někud zklamání. V minulých sezonách
jsme v play off byli.

Tento ročník soutěže byl jako na hou-
pačce. Příprava avizovala dobrou při-
pravenost, kdy se nám výsledkově
opravdu dařilo. Formu z přípravy jsme
si přinesli i do samotné ligy a v úvodu
byli na špičce tabulky. To na rozdíl od fa-
vorizovaných týmů Šumperka a Prostě-
jova. Potom se nám ale nevyhnula zra-
nění klíčových hráčů a celek šel herně
dolů. Propad se nám dlouho nepodařilo
zastavit a výměna trenéra Becka asi při-
šla příliš pozdě. Mužstvo se po příchodu
kouče Oslizla výsledkově zvedlo. Zlep-
šení ale nevydrželo dlouho. Střídali jsme
dobrá utkání s horšími. Několik zápasů
jsme na svém ledě prohráli a nakonec
měli téměř problémy s postupem do
předkola play off. Do toho jsme nakonec
postoupili. V play off se začíná znovu
a předešlé výsledky jdou stranou. My
jsme předkolo zahájili výhrou na ledě
Uničova. Doma jsme tak měli nakroče-
no k postupu. Navíc, když jsme dostali

do vedení. To jsme ztratili a propadli
v samostatných nájezdech. Zkušenější
soupeř si potom výhru doma pohlídal
i přes řadu rušivých momentů.

Sezona tak pro nás skončila poměrně
brzy. V herní přestávku projde náš zim-
ní stadion rozsáhlou rekonstrukcí a tu
asi podstoupí i tým pro nový ročník 2. li-
gy. Uvidíme, jak nové prostředí našim
hokejistům pomůže. jmb

Startuje nová
sezona MČR v rally
V závěru března odstartovala v regio-

nu nová sezona v MČR rally. Přerov bu-
dou opět zastupovat alespoň dva jezd-
ci, Robert Adolf a také Ondřej Blaťák.
Ten v minulém roce dokázal vyhrát třídu
N2 na nejpopulárnější a nejnavštěvova-
nější české soutěži, na Barum rally. De-

Hokejisté HC Zubr Přerov neprošli  přes předkolo play off, což je pro fanoušky zklamání.
FOTO PETR BENEŠ

Florbal na Obchodní akademii má letitou tradici.
FOTO ARCHIV OBCHODNÍ AKADEMIE 

■ Ohlédnutí za sportem
větadvacetiletého pilota jsme pozvali ke
krátkému předsezonnímu rozhovoru.

� Co tě letos čeká, jaké máš plány do
ročníku MČR?

Letos by náš program mohl být po-
měrně bohatý. V plánu máme účast
v kompletním mistrovství tzv. velkých
soutěží. Tyto starty bychom rádi doplni-
li několika závody ze sprintového šam-
pionátu. Je jasné, že vzhledem k ekono-
mické situaci se naše plány mohou změ-
nit a budeme muset z nich trochu slevit.

� S jakým vozem pojedeš a v jaké třídě? 
Budeme pokračovat ve spolupráci s tý-

mem A. T. motorsport. Dostali jsme zno-
vu výhodnou nabídku na starty s jejich
Hondou Civic VTi ve třídě N2. Věřím, že
se toto auto podařilo přes zimu vylepšit
především v oblasti elektroniky motoru. 

� Neláká tě start s jiným vozem v jiné
třídě?

Jistě by mě lákalo postoupit zase o stu-
pínek výš. Ale přechod ze třídy N2 není
jednoduchý především po ekonomické
stránce. Ale taková naše představa by
byly starty s vozem kategorie R2. Zatím
to ale není úplně aktuální. Ani s Hondou
jsme toho ještě tolik neodjeli a jistě ne-
dokážeme využít tohle vozidlo na sto
procent.

� Na Barumce jsi byl vloni velmi ús-
pěšný. Budeš letos své vítězství ve třídě
obhajovat?

Odpověď lze nalézt už u první otázky.
Rádi bychom, v plánu to je a věříme, že
naše plány nebudou narušeny nedostat-
kem financí kvůli ekonomické krizi. Já
sám proto mohu udělat jen to, že se budu
snažit nezatěžovat rozpočet haváriemi.

� S jakým umístěním ve třídě bys byl
na konci sezony spokojen?

Měl bych radost z umístění do třetího
místa. V tuto chvíli však ještě není jisté,
kdo ze soupeřů se vůbec objeví na star-
tu, kdo bude startovat pravidelně atd.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dob-
rých umístění. jmb

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky v Pře-
rově se chystá v letošním roce uspořá-
dat dva tradiční sportovní turnaje
středních škol O pohár primátora měs-
ta Přerova.

Turnaj v malé kopané dívek se usku-
teční 1. dubna v tělocvičně. Tento dříve
ryze mužský sport se stává mezi stu-
dentkami stále oblíbenějším, a jelikož
má Obchodní akademie pro tento druh
sportovní činnosti dobré podmínky, roz-
hodla se škola uspořádat 2. ročník toho-
to turnaje.

Turnaj ve florbale hochů se uskuteč-
ní 13. května. Organizátoři uspořádají
jeho již 4. ročník. Florbal má na Ob-
chodní akademii letitou tradici, za čímž

stojí nejeden úspěch na okresních a kraj-
ských soutěžích středních škol. Díky ře-
ditelce školy a Sdružení rodičů disponu-
je škola kvalitním florbalovým vybave-
ním. Přípravu hráčů a hráček zajišťují
učitelé tělesné výchovy. Do kompletní
vybavenosti chybí už jen mantinely
a oficiální branky, které se musí na
všechny turnaje půjčovat a převážet. 

Těmito turnaji se Obchodní akademie
snaží vypěstovat u studentů kladný
vztah ke sportu a podporovat soutěži-
vost mezi jednotlivými školami. 

U některých studentů jsou tyto turna-
je jedinou možností, jak poměřit síly se
svými vrstevníky, protože nemají mož-
nost aktivně se zapojit do oddílového
sportu. red.

Primátorské turnaje na Obchodní akademii■ Pozvánka

Klub ãesk˘ch turistÛ – VHT TJ Spartak Pfierov pofiádá 35. roãník dálkového pochodu a cyklojízdu

PŘEROVSKÝ VANDR
KRAJEM PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ
v sobotu 25. dubna 2009
Prezentace a start 25. dubna od 7do 9.30 hodin v restauraci Strojafi, Velká DláÏka 2 (vchod od Beãvy).
Trasy: Pû‰í – Mal˘ okruh Pfierovsk˘m luhem (5 km) • Okruh Îebraãkou (8 km) • Na svaãinku do Vinar (15 km)
• Za v˘hledem z âekyÀského kopce (20 km) • Mal˘ okruh kolem chmelnic (25 km) • Velk˘ okruh kolem chmelnic
(35 km) • K soutoku Beãvy a Moravy (50 km) • Cyklo – Rodinná pohodovka (30 km) • Lipensk˘ okruh (55 km)
• Helf‰t˘nsk˘ okruh (85 km) • TûÏk˘ záhorsk˘ okruh (115 km)

Startovné: Dûti a zdravotnû postiÏení zdarma, dÛchodci a trasa 5 a 8 km 10 Kã, ostatní trasy 25 Kã • Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, od trasy
15 km na kontrole ve Vinarech tradiãní chleba se sádlem a cibulí • Upomínky: Náv‰tûva Pfierovského zámku pro úãastníky zdarma. Pro v‰echny v cí-
li pamûtní list a pro dûti bezplatná tombola. Primátor mûsta Pfierova vûnuje upomínku pro nejvût‰í skupinu, nejstar‰ího a nejvzdálenûj‰ího úãastníka
• Urãení: Akce je vhodná pro v‰echny, pro rodiny s mal˘mi dûtmi i star‰í, pro jednotlivce i kolektivy. Akce je zafiazena do „Dvoustovky“ akcí KâT •
Kontakt: Milan Bezdûk, tel. 774 931 725, www.vhtprerov.cz • Pojìte a pojeìte s námi do pfiírody. Na va‰i úãast se tû‰í pofiadatelé!
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Tajenka křížovky: Ruské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Boj se hlavně toho, kdo v hlavě nemá mnoho.

V historickém sále přerovského zám-
ku se 3. dubna otevře přerovské veřej-
nosti další ze sbírkových výstav. Tato,
svým rozsahem nevelká výstava komor-
ního charakteru, nabídne návštěvníkům
několik pohledů na vládní mincovnictví
císařovny Marie Terezie. S jejím jménem
je spjata celá řada reforem v oblasti mě-
nové a finanční politiky, které položily
základy novodobého moderního min-
covnictví. K těm nejvýznamnějším patři-
lo přijetí konvenční měny v roce 1750,
prvního stabilnějšího pokusu o vyrovná-
ní a sjednocení měnových soustav ve
střední Evropě, zavedení prvních kredit-
ních mincí v roce 1760 a vydání banko-
cetlí, prvních papírových platidel v his-
torii habsburských zemí v roce 1762.

Výstava prezentuje vedle základních
nominálů nesoucích obraz panovnice
a jejích spoluvladařů Františka I. a Jose-
fa II., které byly běžně v oběhu, i někte-
ré zajímavosti. K těm náleží mimo jiné
posmrtné ražby Františka I., ražené od
roku 1765 až do smrti císařovny v roce

1780 nebo měděná grešle, poslední min-
ce, která nesla znaky českých zemí.

Pozornosti návštěvníka určitě neu-
nikne ani nejslavnější mince Marie Te-
rezie – levantský tolar. Tato mince s ob-
razem císařovny a letopočtem 1780, ra-
žená v nezměněné podobě od její smrti,
se stala pro svou stabilní kvalitu v zemích
východního Středomoří oblíbeným pla-
tidlem a některé země ji přijaly dokonce
jako platidlo oficiální. Její obliba dosáhla
tak vysokého stupně, že vídeňská min-
covna razí levantský tolar, byť již jen ja-
ko sběratelskou záležitost dosud.

Vernisáž výstavy Sláva tereziánského
tolaru proběhne v prostorách přerov-
ského zámku 2. dubna v 17 hodin. Vý-
stava potrvá do 14. června. mch

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�6. 4. • ChÛze s hÛlkami – Nordic Walking
(sraz v 10 hod. pfied SONUSem. S sebou trekin-
gové hole. Pfiedpokládan˘ návrat v 11,15 hod.),
doprovází Olga Îupková (zdravotní sestra)
�20. 4. • Od Václava k Václavovi. âeské ze-
mû ve 13. a 14. st. – Mgr. Lubor MaloÀ
�27. 4. • MoÏnosti léãby aler. onemocnûní,
cestov. nevolností, stfiev. obtíÏí a spálenin
homeopatick˘mi léky – Mgr. B. Malinová 

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�2. 4. • Velikonoãní kytice
�9. 4. • Velikonoãní vûneãek
�16. 4. • Jarní dekorace
�23. 4. • âarodûjnice
�30. 4. • Pod ochranou fií‰e – Pfierov bûhem
nacistické okupace a 90 let knihovny v Pfierovû, vy-
cházka do muzea, sraz v 10.30 hod. pfied muzeem

Zdravotní cvičení s lektorem
po, út a ãt 9–10 hod., út 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�8. 4. v 16 hod. • Island – Ing. V. Polidorová

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

■ Pozvánka
do muzea

■ PozvánkySláva tereziánského tolaru

Muzeum Komenského v Přerově
a Státní okresní archiv v Přerově-Henč-
lově připravují publikaci k dějinám pře-
rovského školství, která chce zachytit
historii a vývoj mateřských, základních,
středních a učňovských škol našeho
města od prvopočátku do současnosti.

Při shromažďování a zpracovávání ma-
teriálů jsme zjistili, že potřebujeme do-
plnit informace u škol, k nimž se docho-
vala neúplná dokumentace nebo jejichž
historii se chystáme zpracovat podrob-
něji. Nejvíce materiálu je zatím k dispo-
zici o středních a stávajících základních
školách, poměrně málo je dokladů k již
zrušeným základním školám a zcela ne-

dostatečné jsou informace k pokračova-
címu a učňovskému školství do r. 1970. 

Obracíme se proto se žádostí o pomoc
a spolupráci k pamětníkům. Pomozte
prosím doplnit fakta o přerovském škol-
ství! Máme zájem o osobní vzpomínky
žáků i učitelů, fotografie interiérů i ex-
teriérů škol a školních akcí, fotografie
učitelských sborů, tabla, ukázky vy-
svědčení, vše, co podle vašeho názoru
může pomoci v dokumentaci školství
v Přerově. Zvláště uvítáme materiály
k těmto školám: Odborná škola pro žen-
ská povolání (1919–1949), Vyšší sociální
škola (1949–1951), všechny stupně – ma-
teřská, obecná, měšťanská a odborná

škola pro ženská povolání, ústav pro
vzdělání učitelek – v klášterní škole na
Šířavě (do r. 1942), ZŠ v ulici Optiky, ZŠ
v ul. Štefánikova (do r. 1953), obě ZŠ v ul.
Palackého, veškeré učňovské školy. Po-
skytnuté doklady vám samozřejmě po
prostudování vrátíme. Svými osobními
nebo rodinnými vzpomínkami pomůže-
te zachytit a upřesnit historii našeho
města, a to si zaslouží naše poděkování. 

S informacemi i dotazy se obracejte na
Jarmilu Klímovou, vedoucí oddělení dě-
jin školství Muzea Komenského v Pře-
rově, tel. 581 250 545; další kontakty na
webu: www.prerovmuzeum.cz.

Jarmila Klímová

Hledáme materiály k historii školství

Marie Terezie

Česko-slovenské doteky
Ve čtvrtek 30. dubna se bude konat

v Klubu Teplo na Horním náměstí večer
Česko-slovenské doteky spojený s kon-
certem přerovské hudební skupiny Po-
hoda5 a vystoupením vzácného hosta ze
Slovenska, 1. slovenské superstar Kat-
ky Koščové s kapelou. www.ageum.cz

Jarní Flora Olomouc
Barvy a vůně květinového šapitó 

Výstaviště Flora Olomouc bude ve
dnech 23.–26. dubna patřit jarní etapě
zahradnické výstavy Flora Olomouc –

největší a nejstarší květinové akci v Čes-
ké republice, tradičně doprovázené jar-
ními zahradnickými trhy, veletrhem
zahradní mechanizace Hortifarm. Sou-
částí výstavy jsou také volné prohlídky
čtyř sbírkových skleníků v areálu výsta-
viště, sousední botanické zahrady UP
s novou naučnou stezkou a bezplatný
vstup do Botanické zahrady v nedale-
kých Bezručových sadech. Nebude chy-
bět bohatý zábavný program. Otevřeno
denně od 9 do 18 hodin.

■ Hrad Sovinec
�11.–13. 4. • Vrbov˘ proutek – netradiãní
velikonoãní prohlídky ❙ 9.15–17.30 hod. •
Kost˘movan˘ prÛchod hradních zákoutí
�18. a 19.4. • Tajemství staré almary – ce-
lodenní historická akce ❙ 9,15–18 hod. • Veli-
konoãní jarmark s ukázkou tradic pfii vítání jara

tel. 777 205 029, sovinec.purkrabi@volny.cz

■ Výzva pro 
pamětníky



■ 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 14–20 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 10–18 zavřeno

neděle společná 10–18 zavřeno

Výjimky: 13. 4. sauna i Slender zavřeno

■ Plavecký areál

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára, sprchy koupání koupání
bazén 50m 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: 6. 4. dětský 10–20, 50m 10–21 • 10. 4. dětský 10–20, 50m 10–21 • 13. 4. dětský a 50m – zavřeno • 25. 4. dětský a 50m
10–12 • 26. 4. dětský a 50m 13–18
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■ Muzeum Komenského

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Brambory – skryt˘ poklad, putovní v˘stava
– BIOS
�Velikonoce u zvífiátek – v˘tvarná soutûÏ,
uzávûrka 22. dubna – ATLAS
�5. 4. • pfiehlídka pódiov˘ch skladeb v Ose-
ku nad Beãvou
�8.–11. 4. • velikonoãní v˘stava v Mûst-
ském domû 
�14. 4. • Na‰í pfiírodou – finále ekologické
soutûÏe – BIOS
�17. 4. • dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-
tÛ – ATLAS (okrskové kolo)
�18. 4. • postupová pfiehlídka pódiov˘ch
skladeb v Mohelnici
�19. 4. • soutûÏ Taneãní ‰koly v Litovli
�20.–24. 4. • Den Zemû – akce pro vefiejnost
a ‰kolní kolektivy – BIOS
�24. 4. • dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklis-
tÛ – ATLAS (okrskové kolo)
�25. 4. • Zelená stezka – Zlat˘ list – sou-
tûÏ pro kolektivy dûtí, pfiihlá‰ky pfiedem –BIOS
�25. 4. • Mistrovství Moravy – úãast T· na
soutûÏi formací
�30. 4. • Pfiíroda kolem nás – uzávûrka fo-
tosoutûÏe BIOS

■ Duha Klub Dlažka
�6. 4. ve 20 hod. • Robert KfiesÈan a Dru-
há tráva, Klub Teplo
�22. 4. ve 20 hod. • Vlasta Redl a hosté 
�9.–13. 4. • Velikonoce – Vysoké Tatry
�24.–26. 4. • Velk˘ táborov˘ konkurz –
‰kolení pro vedoucí (Rajnochovice)
�30. 4.–3. 5. • âesk˘ ráj – cyklo i pû‰í
�Pravidelnû v nedûli v 15.30 hod. • Magic
�úter˘ a ãtvrtek 19.30–20.30 • kondiãní
cviãení v tûlocviãnû Z· Velká DláÏka
Palackého 1 • tel. 581 331 438, 603 88 66 44 

dlazka@dlazka.cz • www.dlazka.cz

■ Městský dům
�2. 4. v 16 hodin • Matefiinky v pohybu –
Schola servis Pfierov – pfiehlídka pohybov˘ch
aktivit dûtí z matefisk˘ch ‰kol regionu
�2. 4. v 19.30 hodin • Moravûnka – kon-
certní vystoupení, dechovka s Jifiím Helánem 
�3. 4. ve 20 hod. • DÏínov˘ bál se Synkopou
�8. 4. v 19.30 hodin • Zámûna aneb Kde
jsi vãera byl a s k˘m? Lechtivá komedie Jifií-
ho Justa. Hrají M. Kubec/P. Nov˘, Hana âíÏková,
Svûtl. Nálepková/Jitka Asterová, M. Sochor. 
�12. a 26. 4. ve 13.45 • Nedûlní párty pfii
dechovce se Záhorskou kapelou
�15. 4. v 8.30 a 10 hodin • KáÈa a ·kubá-
nek – pohádka pro dûti M· a 1. st. Z·
�15. 4. v 19.30 hodin • Vzácné setkání –
koncert Honzy a Franti‰ka NedvûdÛ
�18. 4. ve 20.30 hodin • IV. korunov˘
ples. Hraje Pavel Novák se skupinou Family 
�21. 4. v 19.30 hodin • Setkání generací
– koncert houslového virtuoza Jaroslava Svûce-
ného a jeho dcery Julie s klavírním doprovodem.
�23. 4. v 19.30 hodin • S Pydlou v zádech,
hraje Josef Dvofiák, Markéta Hrube‰ová, Rosti-
slav Trtík, Karel Gult, V. Bajerová/D. Schlehrová

Informace tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Akademie III. věku
�15. 4. v 15 hodin • Novinky v léãbû dia-
betu. Pfiedná‰í Mgr. MUDr. Drahomíra Vrzalová.
Zasedací místnost jídelny pfierovské nemocnice

■ KPVU
�24.–26. 4. • Zájezd do Prahy

■ Hrad Helfštýn
dennû 9–17 mimo pondûlí

�1. 4.–1. 11. • Expozice historické min-
covny, suterén hradního paláce.
�4. 4.–26. 4. • Velikonoãní v˘stava, ateliér
Kováfiského studia na 3. nádvofií
�4. 4.–30. 8. • Christine Habermann von
Hoch – Kovové variace, Galerii na 2. nádvofií.
�12. a 13. 4. • Ukázky rÛzn˘ch technik
zdobení velikonoãních kraslic, ateliér Ko-
váfiského studia na 3. nádvofií
�18. 4. • Vstup do hradu zdarma – pfiíspû-
vek k Mezinárodnímu dni ochrany památek
�26. 4. • V˘stava historick˘ch vozidel do
roku 1982 – souãást 9. Velké ceny Pfierova

■ Rodinka
�po 8.30–10 hod. • nûmãina pro pokroãilé
❙ 10–11.30 hod. • anglická konverzace pro
pokroãilé ❙ 15.30–17.30 hod. • zdravotní
cviãení, v˘tvar. v˘chova, zpívánky a divadlo
�út 9–11 hod. • herna pro batolátka s v˘-
tvarnou v˘chovou ❙ 16.15–18.15 hod. •
zdravotní cviãení, tvofiení a hry, dûti 4–8 let
a strategické hry pro mlad‰í ‰koláky
�st 8.30–9.30 hod. • cviãení na velk˘ch
míãích pro dûti 3–8 mûsícÛ ❙ 10–11 hod. •
cviãení na velk˘ch míãích pro dûti 8–15 mû-
sícÛ ❙ 16–18 hod. • cviãení na míãích
a tvofiení pro batolátka 1–4 roky ❙ 16.30–18
hod. • nûmãina pro zaãáteãníky s hlídáním
❙ 18–19 hod. • re:tara
�ãt 16.30–18 hod. • herna pro batolátka
a pfied‰koláky s v˘tvarnou v˘chovou
❙ 17.30–18.30 • taneãní krouÏek Colored-
ko v Petfiivalského ulici, 1. p.
�pá 16–18 hod. • tvofiivá dílna
�ãtvrtek 2. 4. 18.30–20 hod. • astrolo-
gick˘ proÏitkov˘ semináfi 
�ne 19.4. 16–18 hod. • zábavné country
odpoledne v klubu Teplo www.rodinka.cz

Turistický oddíl mládeže Lišáci na druhý ročník nočního Strašidláckého reje.
Převlečte se za bubáky, strašidla, bludičky a duchy, vezměte si nějaké světélko nebo blikačku,
nezapomeňte dobrou náladu a přijďte v pátek 10. dubna v 19.30 hod. na Horní ná-
městí. Připojte se k průvodu strašidel v temných zákoutích starého města. 

■ Pozvánka Bojíte se strašidel?

■ MC Sluníčko
�pondûlí 9–12 hod. • Mimiklub do 18 mûsícÛ
�úter˘ 9–12 a 16–18 hod. • herna 
�stfieda 9–12 hod. • herna ❙ 9.30–10.30
hod. • cviãení pro dûti od cca 18 mûsícÛ
�ãtvrtek 9–12 hod. • herna s v˘tvarnou v˘-
chovou ❙ 16–18 hod. • herna 
�pátek 9–12 hod. • Mimiklub do 18 mûsícÛ
�herna a besedy (i v po) péãe o mimi, no‰ení,
ekodomácnost, kurzy vázání ‰átkÛ ❙ 10–10.30
hod. • cviãení na velk˘ch míãích

www.mcslunicko.tym.cz

■ Pozvánky
�8. 4. v 14.30 hodin • Beseda s poslanky-
ní Evropského parlamentu Dr. Ing. Vûrou
Flasarovou. Klub OV KSâM Pfierov, Palacké-
ho ulice. Pofiádá OV KSâM Pfierov.
�15. 4. v 15 hodin • Pfiedná‰ka Neurolo-
gické potíÏe, Alzhaimerova a Parkinsono-
va choroba. Pfiedná‰í MUDr. Andrea Bartková
z neurologické kliniky v Olomouci, v klubovnû OV
KSâM v Palackého ulici, ã. 8 u zastávky MHD. Po-
fiádá Svaz postiÏen˘ch civilizaãními chorobami.

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 17. 5. • Pod ochranou ¤í‰e aneb Pfie-
rov bûhem nacistické okupace
�3. 4.–14. 6. • Sláva tereziánského tola-
ru – vládní mincovnictví 2. poloviny 18. století
(Historick˘ sál, vernisáÏ 2. 4. v 17 hodin)
�29. 4.–31. 5. • 90 let knihovny v Pfierovû
(Mal˘ v˘stavní sál)
�18. 4. • Vstup do muzea po cel˘ den zdar-
ma – k Mezinárodnímu dni ochrany památek

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

�1. 4. • Od Louvre k Vídni (1800–1860), Mgr.
K. Glacová
�8. 4. • Klid pfied boufií (Období stagnace
mûsta Pfierova v 18. století), Mgr. M. Chumchal
�22. 4. • Od ústavy k mobilizaci
(1860–1914), Mgr. L. MaloÀ
�29. 4. • Vstfiíc k Belle epoque (realismus,
impresionismus a secese), Mgr. K. Glacová

Muzejní úterky, zaãátky v 17 hodin
�7. 4. • Setkání s osobností – Ing. Rudolf
·tûpanãík
�14. 4. • Pfiedmostí jako hanácká vesni-
ce – Mgr. Martin Novotn˘
�21. 4. • Z historie evropsk˘ch orlojÛ –
Mgr. Radim Himmler

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

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�17. 4. • Den Zemû – Ukliìme svût. Dopo-
ledne pro ‰kolní kolektivy a v‰echny, kdo Zemi
k svátku darují svÛj ãas. Odmûnou za úklid od-
padkÛ v okolí fieky Beãvy a lagun bude doprovod-
n˘ program v areálu ORNIS a BIOS. Informace na
tel. 581 219 910 (ORNIS), 581 735 009 (BIOS).
�25. 4. • Vítání ptaãího zpûvu. Pozvánka na
koncert ptaãích hlasÛ v jarním lese, pozorování
ptákÛ, ukázka krouÏkování. Sraz v 6 hodin v OR-
NIS, prÛvodce Zdenûk Vermouzek
�30. 4. v 17 hod. • Slavnostní vernisáÏ v˘-
stavy Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou
v budovû ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ 1. a 2. 4.
• Ejhle, Ïába! ❙ Ptáci ❙ Vodní ptáci ❙ Stro-
my (e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910

26. 4. v 8.15 hod. před nádražím v Tlu-
mačově. Za pěkného počasí ke Kvasické
pískovně, dále na louky u Čisté, do lesa
Fileny a po loukách až do Záhlinic, 10
km. Za mokrého počasí po zpevněných
cestách okolo Moravy přes Filenu na
rybníky a do Záhlinic. Ved. P. Šálek
(606 541 859, e-mail: pavelkalous@sez-
nam.cz). Organizuje MOS s ČSOP z Hu-
lína. www.mos-cso.cz/exkurze.html

Vítání ptačího zpěvu
v Tlumačově a Záhlinicích



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 14. dubna 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

2.–17. dubna • Jiří Salajka
Malíř a grafik Jiří Salajka se narodil
v roce 1955 v Uherském Hradišti, vy-
studoval pedagogickou fakultu, obor
český jazyk a výtvarná výchova. Pak
pokračoval ve výtvarných studiích
v Brně. V roce 1990 začíná vyučovat
na Gymnáziu v Uherském Hradišti
a v tuto dobu začíná i vystavovat. 
Tvorba Jiřího Salajky je zaměřena
na abstrakci, věnuje se grafické
tvorbě, ale velmi zajímavé jsou ta-
ké jeho malby a monotypy. Mono-
typ je technika na rozhraní grafiky
a malby, při které se barva nanese-
ná na desku otiskne na papír a autor
ji pak dále výtvarně zpracovává. Jiří
Salajka se nejvíc inspiruje v přírodě
a krajině, oslovuje ho i poezie. Nové
podněty mu nabízí také cestování.

Od roku 1991 uspořádal Jiří Salajka více než šestnáct samostatných výstav, a to jak
na území naší republiky, tak i v Art Centru Bridgwater v Anglii.
Vernisáž s účastí autora se uskuteční 2. dubna v 17 hodin v galerii Atrax.

V dubnu bude zde vystavovat výtvarník Ctirad Kubošek. Patří ke střední generaci
a k malování se dostal před 20 lety díky malíři A. Zigmundovi. Později studoval umě-
leckou školu ve Zlíně u akademického malíře Reného Habla. Největší vliv na jeho tvor-
bu měl akademický malíř František Straka. Učil jej techniku starých mistrů a použí-
vání olejových lazur. Tuto techniku malby si nejvíce oblíbil. Hlavními motivy jsou sta-
ré hrady, zámky a historické části měst. Ctirad Kubošek žije a tvoří v Roštíně, kde má
také galerii. Vystavuje v galeriích po celé ČR i v cizině. Výstava potrvá do 30. dubna.

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

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

16. 4.–13. 5. • Michaela Spruži-
nová
Ve své tvorbě se věnuje přede-
vším neobvyklým technikám
a jejich aplikaci na běžný mate-
riál. Zajímá ji kontrast materiá-
lu a zpracování. Pokud bychom
měli hovořit o práci s obrazy,
dalo by se říci, že typickým ma-
teriálem, který Spružinová
zpracovává, je dřevotříska, la-
minát, březové placky, na něž
pak aplikuje různé techniky, ja-
ko je ruční frézování, vrtání, vy-
šívání, vypalování pájkou.
U vyšívaných černých ploch au-
torka zpracovává sklářské bru-
sy, které jsou typické pro sklářský průmysl. Nízké brusy jsou pouze frézované linky
a hlubší brusy jsou nahrazeny zlatou nití, která podporuje asociaci zářivého brusu.
Laminát, do kterého autorka frézuje, je již dekorovaný a připomíná nám nábytek.
Na tyto desky aplikuje frézované kompozice, které vycházejí z dekorací bytové kul-
tury 70. let a folkloru.
V současné době autorka opouští větší formáty a zpracovává březové placky, do
kterých vypaluje pájkou.

Jiří Salajka

Do poloviny měsíce dubna ještě po-
trvá v Domečku jarní výstava kraslic. 
Tradiční vzory zde najdete nejen na
kraslicích slepičích, ale také na kře-
pelčích a husích. 
Jarní originální textilní dekorace Dag-
mar Mráčkové, malovaná keramika
Jana Kaňovského doplní nadcházejí-
cí velikonoční atmosféru. 
Originální trička, tašky, textilní do-
plňky Jany Kubínové, Zuzany Kraj-
čovičové a Daniely Koplové budou
představeny v Domečku ihned po
Velikonocích.

Michaela Spružinová

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. 4. v 17.30 hod. • VENKOVSK¯ UâITEL

(âR, drama). ReÏie: Bohdan Sláma. Hrají: Pavel Li‰-
ka, Zuzana BydÏovská, Ladislav ·ediv˘, M. Daniel.
�2.–5. 4. 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.
�6.–8. 4. v 17.30 hod., 6.–7. 4. ve 20 hod.
• NOUZOV¯ V¯CHOD (USA, drama, titulky,
premiéra). ReÏie: Sam Mendes. Hrají: Leonardo
DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael
Shannon, Adam Mucci.
�9.–12. 4. v 17.30 a 20 hod. • VALK¯RA (USA,
drama, titulky, premiéra). ReÏie: Bryan Singer. Hra-
jí: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy.
�13.–15. 4. v 17.30 a 20 hod. • MILIONÁ¤
Z CHATRâE (UK/USA, drama, titulky, premiéra).

ReÏie: Danny Boyle, Loveleen Tandan. Hrají: Dev
Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor.
�16.–19. 4. v 17.30 hod., 16.–21. 4. ve 20
hod. • RÒÎOV¯ PANTER 2 (USA, komedie, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: Harald Zwart. Hrají: Steve
Martin, John Cleese, Jean Reno.
�20. a 21. 4. v 17.30 hod. • MARLEY A JÁ
(USA, rodinná komedie, titulky, premiéra). ReÏie:
David Frankel. Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wil-
son, Eric Dane.
�23.–26. 4. v 17.30 hod., 23.–28. 4. ve 20
hod. • NORMAL (âR/Makedonie, thriller, pre-

miéra). ReÏie: Julius ·evãík. Hrají: Milan KÀaÏko,
Pavel Gajdo‰, Dagmar Havlová.
�27.–29. 4. v 17.30 hod. • NENAROZENÍ
(USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie: David S.
Goyer. Hrají: Odette Yustman, Gary Olejan, Me-
gan Good
�30. 4.–3. 5. v 17.30 hod. • SEDM ÎIVOTÒ
(USA, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Gabriele
Miccino. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Wo-
ody Harrelson
�30. 4.–3. 5. ve 20 hod. • POCHYBY (USA,
drama, titulky, premiéra). ReÏie: John Patrick

Shanley. Hrají: Meryl Streep, Philips Seymour
Hoffman, Amy Adams.

�1. 4. ve 20 hod. • KARAMAZOVI (âR, dra-

ma, premiéra). ReÏie: Petr Zelenka. Hrají: Ivan Tro-
jan, Radek Holub, Igor Chmela, Martin My‰iãka,
David Novotn˘.

�22. 4. v 17:30 a 20 hod. • POKÁNÍ (UK, ro-
mantick˘ pfiíbûh, titulky, premiéra). ReÏie: Joe
Wrihgt. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy,
Romola Garai

�4. a 5. 4. v 15.30 hod. • NA PÒDù ANEB
KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? (âR, SR, Ja-

ponsko animovan˘, premiéra). ReÏie: Jifií Barta.
Hlasy: Lucie Pernetová, Boris Hybner, Ivan Tro-
jan, Vladimír Javorsk˘.
�12. 4. v 15 hod. • P¤ÍBùH O ZOUFÁLKOVI
(USA, dobrodruÏn˘, dabing, premiéra). ReÏie: Sam
Fell, Robert Stevenhagen. âesk˘ dabing: Marek
Hol˘, Lucie Vondráãková, Naìa Konvalinková.
�19. 4. v 15 hod. • PEKLO S PRINCEZNOU

(âR, komediálnû ladûná pohádka). ReÏie: Milo-
slav ·mídmajer. Hrají: Tereza Vofií‰ková, Jifií 
Mádl, Petr NároÏn˘, Václav Postráneck˘
�26. 4. v 15.30 hod. • CESTA NA MùSÍC
3D (USA/Belgie, 3D, animovan˘/dobrodruÏn˘,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Ben Stassen

�8. 4. ve 20 hod. • BABIâKA (âR, SR, doku-

ment, premiéra). ReÏie: Zuzna Piussi. Hrají:Tamara
Archlebová. BroÀa Marku‰ová, Matej Boroviãka.
�29. 4. ve 20 hod. • VALâÍK S BA·ÍREM 
(Izrael, Nûmecko, FR, animované drama, titulky,
premiéra). ReÏie: Ari Folman

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

Jana Kubínová

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


