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Zajímá vás nová podoba náměstí T. G. Masaryka?
Hlavní přerovské náměstí mění svou

tvář od poslední rekonstrukce jen velmi
pozvolna. Čas od času se objeví pouze
nová fasáda na některém z domů. Kon-
cepční řešení jihozápadní části náměstí
je zatím ve fázi studie, která bude v nej-
bližších dnech představena veřejnosti.

Novou podobu jihozápadního bloku
náměstí T. G. Masaryka nabídla v loň-
ském roce brněnská architektonická kan-
celář, která na základě požadavku města
řešila vizuálně i funkčně neatraktivní ji-
hozápadní stranu náměstí. 

„Rozsáhlá studie popisuje úpravy celé-
ho vnitrobloku ohraničeného Blahosla-
vovou, Palackého a Bratrskou ulicí. Toto
urbanisticky komplikované území je nut-
né z důvodu funkční provázanosti řešit
komplexně,“ zdůraznila městská archi-
tektka Ing. Olga Krčmová.

Navržené objekty dotváří městský blok
a obnova stávajících domů regeneruje
původní zástavbu. Mezi domy vznikají
dvory otevřené pro veřejnost a v podze-
mí je navrženo parkoviště, na jehož stře-
še vznikne příjemné zelené nádvoří.

Největší akce ze škatulky vodních sportů se uskuteční druhý
červnový víkend. Členové klubu dračích lodí Moravian
Dragons připravili pro aktivní i pasivní příznivce tohoto
populárního odvětví jubilejní 5. ročník festivalu dračích lodí.

více na straně 4 �

pokračování na straně 3 �

Příloha

Životní prostředí
a památková péče

v roce 2008
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■ Rozpis pohotovostních lékárenských služeb
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

7. 6. lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

14. 6. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

21. 6. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

28. 6. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

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

Již v polovině května byl uveden do
provozu nový informační kanál o kva-
litě ovzduší v Přerově. Pro obyvatele
našeho města budou informace České-
ho hydrometeorologického ústavu pře-
váděny do obrazové podoby na dvou
informačních světelných tabulích. Jed-
nu provozuje na Velké Dlážce firma
Compekon s.r.o. a druhou naproti nád-
raží firma Denop s.r.o.

Na panelech se budou každou čtvrt-
hodinu objevovat následující údaje: na
začátku (a pak i na samém konci) se do-
zvíte, zda není vyhlášená nějaká vý-
stražná zpráva, následovat ji budou po-
drobnější informace. Uvidíte datum
a čas, ke kterým se vztahují konkrétní
zveřejňované údaje. Budou jimi aktuál-
ní jednohodinové (v případě CO 8hodi-
nové) hodnoty, které se měří na stanici
automatizovaného imisního monitorin-
gu (AIM) u kina Hvězda. U každé namě-
řené hodnoty se zároveň zobrazí její
zvláštní imisní limit – ZIL (je-li stanoven)
nebo imisní limit – IL (pro CO). Zvláštní
imisní limit je prováděcím právním
předpisem určená hodnota, různě vyso-
ká pro různé znečišťující látky. Pokud je
překročena a jsou splněny další předpi-
sem určené podmínky, například nadá-
le očekávané špatné rozptylové pod-
mínky, pak bude vyhlášen tzv. signál
upozornění. V případě prachu – prašné-
ho aerosolu je ZIL navržen (není zatím
platný) na úrovni 100 μg/m3/1 den, (zde
je třeba všimnout si rozdílu, že ZIL je
jednodenní = 24 hod. a že zveřejňované
údaje jsou jednohodinové, to znamená,
že ne každé překročení je důvodem pro
vyhlašování nějaké výstražné zprávy.
Obdobně to platí i pro ostatní sledované
znečišťující látky).

Při dalším zhoršení situace může dojít
k vyhlášení tzv. signálu regulace, k tomu-
to hodnocení slouží jiné – vyšší zvláštní
imisní limity. V případě překročení zvlášt-
ních imisních limitů byste se na světel-
ných panelech setkali s informací o jejich
překročení a s doporučením magistrátu
pro řidiče, aby nejezdili auty a využili
MHD a s doporučením pro děti, seniory
a nemocné, aby omezili pobyt venku.

Které znečišťující látky, resp.
úroveň znečištění kterými

látkami, se zobrazí? 

Oxid siřičitý SO2, oxid dusičitý NO2, tro-
posférický ozon O3, prach PM10, oxid
uhelnatý CO. V závěru každé relace bu-
dou zobrazeny také informace o teplotě
a o směru větru.

Kde dále získáte informace?
Informace o měřených údajích, ze kte-

rých se připravují podklady pro světelné
tabule, jsou zveřejňovány na webu Čes-
kého hydrometeorologického ústavu, na
které se lze dostat i přes oficiální web
Magistrátu města Přerova, www.mu-
prerov.cz > Úvodní strana > Magistrát >
Informace odborů magistrátu > Odbor
životního prostředí > Aktuální informa-
ce odboru životního prostředí > Aktuál-
ní informace o stavu ovzduší.

Mimo výše popisované nadstandardní
informativní služby obyvatelstvu je na
magistrátě pro případ zvýšených kon-
centrací znečišťujících látek v ovzduší
vydána vnitřní směrnice o povinnosti in-
formovat veřejnost, kde je podrobně
rozpracováno, kdo, které skupiny oby-
vatel a jak informuje.

Ing. Jaroslav Čagánek, MMPr, 
odbor životního prostředí

Světelné tabule budou
průběžně informovat

o kvalitě ovzduší

www.mu-prerov.cz

Nevíte, kam vyrazit o víkendu na výlet? 
Láká vás návštěva hradu, jeskyně, skanzenu, zoo 

a hledáte inspiraci?
Tipy na výlet v okolí města Přerova naleznete na portálu města www.mu-prerov.cz
v sekci Pro turisty. Každý si zde může najít výletní trasu, a to pěšky, na kole či au-
tem. Výlety autem jsou také rozděleny podle vzdálenosti od Přerova a druhu cíle
(hrad, zoo, …). O každé atraktivitě se na webových stránkách dozvíte několik zají-
mavostí, nachybí doplnění GPS souřadnicemi.

Jedna ze světelných tabulí je umístěna na Velké Dlážce
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Do konce června musí obyvatelé Pře-
rova zaplatit poplatek za komunální
odpad, který letos činí 500 Kč. Pro oso-
by, které mají ve vlastnictví rekreační
objekt, je sazba poplatku 250 Kč.

Povinnost platit poplatek se vztahuje
i na ty občany, kteří z různých důvodů
mají místo trvalého pobytu v sídle ohla-
šovny magistrátu, tj. v Přerově, Bratrské
ul. 34. Pokud poplatek nebude uhrazen
do 30. června, bude zvýšen o půlnásobek
sazby, tj. na 750 Kč nebo 375 Kč, jako
sankce za nezaplacení poplatku v poža-
dovaném termínu. 

Poplatek je možno uhradit třemi růz-
nými způsoby, a to bezhotovostním
převodem z účtu, na poště nebo v po-

kladně města, která je umístěna v Bra-
trské ul. 34, Smetanově ul. č. 7 a na
nám. T. G. Masaryka č. 16, kde lze pla-
tit i platební kartou.

Včas nezaplacený poplatek včetně jeho
navýšení bude vyměřen platebním vý-
měrem s určením náhradní lhůty splat-
nosti. V případě, že nedoplatek nebude
uhrazen ani v náhradní lhůtě, bude vy-
máhán daňovou exekucí vydáním exe-
kučního příkazu na účty vedené u bank
či stavebních spořitelen nebo na srážku
ze mzdy, z důchodu, ze sociálních a ne-
mocenských dávek apod. Další možnos-
tí je vymáhání nedoplatku exekutorským
úřadem, kdy dlužník navíc hradí v plném
rozsahu náklady na vymáhání.

Blíží se splatnost poplatku za odpad

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

Komenského ulice úplná uzavírka (oprava parovodu) do 30. 9.

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

Za ml˘nem úplná uzavírka (oprava chodníku a vozovky) 1.–30. 6.

Tovární ãásteãná uzavírka (rekonstrukce autobusového nádraÏí) do 1. 8.

Skopalova ãásteãná (oprava kanalizace) do 21. 6.



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova
Krátce z jednání zastupitelů 

20. dubna
� Zvolili veřejným hlasováním členem Rady města
Přerova Ing. Zdeňka Kazílka.
� Zvolili s účinností od 1.5.2009 předsedou osadního
výboru v místní části Čekyně Ing. Bohumíra Střelce, je-
ho členy Ing. Jarmilu Hanákovou,Veroniku Gallovou,
Valériu Švestkovou a Otto Kosíka.
� Schválili poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 5.000
Kč Vojenskému sdružení rehabilitovaných na činnost. 
� Schválili poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 5.000
Kč na činnost Územní organizace Vojenských táborů
nucených prací Pomocné prapory Přerov.
� Schválili poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši 3.000
Kč Základní škole Přerov, Trávník 2, na úhradu nákla-
dů na dopravu, spojenou s účastí dětského hanáckého
folklórního souboru Trávníček na krajské přehlídce
v Prostějově. 
� Schválili poskytnutí dotace na rok 2009 ve výši
10.000 Kč subjektem Věra Lakomá – agentura HIT, Pře-
rov, na úhradu nákladů spojených s účastí žáků taneč-
ní školy HIT na Mistrovství ČR ve sportovním tanci,
které se koná dne 2. 5. 2009 v Praze.
� Schválili poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč subjek-
tu Plavba a vodní cesty, o.p.s., na částečnou úhradu ná-
kladů souvisejících s realizací výstavy Křižovatka tří
moří v přerovském MIC.
� Schválili uzavření memoranda k spolupráci v letech
2009–2013, Společně pro rozvoj okolí žst. Přerov mezi
statutárním městem Přerovem, Českými drahami, a.s.,
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,
a DPOV a.s., Přerov. Memorandum bude uzavřeno
k společnému postupu na podporu rozvoje dopravní
a podnikatelské infrastruktury při vzniku přestupního
terminálu mezi autobusovým a vlakovým nádražím,
doplněného občanskou vybaveností a při vzniku zá-
chytného parkoviště a jeho napojení a na podporu re-
alizace silnice I/55 Přerov – průtah centrem.
� Schválili grantový program pro rok 2009 v oblasti
sportu, sociální, kultury, zdravotnictví a volného času.
Více na straně 5.
� Schválili spolufinancování realizace projektu přís-
pěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11, s názvem Školka pro
všechny z rozpočtu statutárního města Přerova v roce
2009 do výše 1 731 956,92 Kč a uzavření smlouvy o po-
skytnutí bezúročné půjčky do výše 9 814 422,51 Kč
s termínem splatnosti do 30. 9. 2010. 
� Neschválili poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč
Středomoravské nemocniční a.s., se sídlem Prostějov,
odštěpný závod Nemocnice Přerov, Dvořákova 75, na
provoz pohotovostní lékárenské služby o sobotách od-
poledne, nedělích a svátcích.

� Navrhli zástupce města Přerova MUDr. Michala
Chromce do představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s. ¨

Krátce z jednání radních 29. dubna 
� Schválili finanční spoluúčast statutárního města Pře-
rova ve výši 20.000 Kč na V. ročník přerovského festi-
valu dračích lodí Přerov 2009, který se uskuteční ve
dnech 13.–14. 6. v prostoru vodní plochy Laguna. 
� Schválili finanční spoluúčast statutárního města Pře-
rova ve výši 41.000 Kč na organizační a technické za-
bezpečení 10. ročníku akce MOSTY 2009, které se usku-
teční ve dnech 5. - 6. června. 
� Schválili finanční spoluúčast ve výši 30.000 Kč na za-
jištění oslav 105. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Újezdci u Přerova.
� Vzali na vědomí usnesení komise ve věci výběrového
řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské kni-
hovny v Přerově, příspěvkové organizace, včetně výsled-
ného pořadí uchazečů a jmenovali s účinností od 1. 7.
2009 Bc. Pavla Cimbálníka na pracovní místo ředitele
Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace.
� Schválili zahraniční pracovní cestu náměstkyni Mgr.
Eleně Grambličkové do rumunského Banátu, která se
uskuteční ve dnech 15.5. – 22.5. Jedná se aktivitu za-
měřenou na spolupráci s českými krajany v rozšířené
Evropské unii. 
� Schválili zahraniční pracovní cestu delegace města
Přerova ve složení Ing. Jiří Bakalík, Mgr. Josef Kulíšek
a Ing. Hana Mikulová, která se uskuteční ve dnech
19.–21. června při příležitosti tradičních Dnů Ozimku.

Krátce z jednání radních 13. května
� Schválili změnu sídla příspěvkové organizace Soci-
ální služby města Přerova, U Žebračky 18a, Přerov do
objektu Domova pro seniory, Kabelíkova 14a, Přerov. 
� Schválili zavedení 12ti spojů linky MHD do místní
části Předmostí v době letních prázdnin (během všed-
ních dnů 6 spojů tam a 6 zpátky do Přerova). Neschvá-
lili zavedení nových spojů linky MHD celoročně do
místní části Předmostí po 19. hodině.
� Schválili přihlášku města Přerova na pořadatelství
akce Konference 2010, zpracovanou dle podmínek sta-
novených Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, včetně finančního zabezpečení. 
� Schválili přihlášku města Přerova na pořadatelství
akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2010,
zpracovanou dle podmínek stanovených Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, včetně fi-
nančního zabezpečení.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz
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Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova

Vážení přátelé,
už květen byl ve znamení řady zajímavých akcí, které
vylákaly naše občany z domovů. Nejinak tomu bude
i v červnu. V tomto měsíci otevírajícím léto už tradič-
ně se uskuteční několik pravidelných akcí. 
Jubilejním desátým rokem Přerov přivítá účastníky
Mostů. Tato akce je vítanou příležitostí ke sblížení zdra-
vých a handicapovaných, a to v té nejpříjemnější - zá-
bavné a hravé podobě. Velkým lákadlem při této příle-
žitosti bývá večerní koncert zakončený ohňostrojem.
Atraktivní podívanou budou bezesporu závody dra-
čích lodí na Laguně. Závodníci určitě i díky zajímavým
cenám se budou snažit připravit návštěvníkům chvíle
napětí ze zdravého zápolení, spojené se zajímavým do-
provodným programem a lákavým občerstvením. Je-
jich pořadatelé se snažili je dále zkvalitnit, zkušeností
už získali dostatek, vždyť se letos koná již pátý ročník. 
Zajímavou inspirací pro ty, kteří plánují rekonstrukci
svého bydlení či dokonce stavbu rodinného domku, se
stane prodejní výstava Postav dům, zařiď byt, která letos
dostane reprezentativnější prostory v areálu Výstaviště. 
Místem příjemných setkání se stává po řadu let i chlou-
ba města – park Michalov. Jeho květinová výzdoba
hlavně na jaře a začátkem léta je obdivována nejen
samotnými Přerovany, ale především návštěvníky měs-
ta. Procházky parkem vám zpříjemňují pravidelné ne-
dělní koncerty. V Michalově se rovněž v závěru měsíce
uskuteční koncert u příležitosti tenisové akademie. Bu-
dete mít možnost poslechnout si zpěváky, kteří patří
mezi aktivní hráče tenisu a pochopitelně můžete se po-
dívat i na jejich sportovní klání na přerovských teni-
sových kurtech. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které
se připravuje zábavné setkání s příznačným názvem
Hurá na prázdniny.
Ve vážnějším tónu se nese běh proti drogám, sportov-
ní událost, kterou chtějí její organizátoři upozornit na
problematiku drog, zejména mezi mladými lidmi. Je-
jí trasa provede cyklisty 30 městy Čech a Moravy. Jed-
ním z nich bude i Přerov.
Více o zmíněných akcích si můžete přečíst na stránkách
tohoto čísla. Váš zájem upoutají i další, na které jsem
při tomto stručném výčtu nevzpomněl. Myslím si, že
příležitostí najít si svou „parketu“ relaxace, odpočinku
i kulturního a sportovního vyžití může každý, kdo má
jen trochu chuť a zájem. 
Ještě před tím, než se rozjedete za letním poznáváním
a odpočinkem, dovolím si Vás pozvat na jednání za-
stupitelů, které se bude konat 22. června. Velmi rádi
bychom Vás však ještě před tímto termínem přivítali
na představení studie jihozápadní podoby náměstí
T. G. Masaryka, které je naplánované na 3. června.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 22. června
ve 13 hodin

ve velkém sále 
Městského domu

Představení studie

Revitalizace náměstí T. G. Masaryka
3. června 2009 v 16.30 hodin
v Městském domě, hlavní sál

Dovolujeme si vás pozvat na prezentaci studie Regenerace městského bloku náměstí TGM
Přerov – jihozápadní strana, která proběhne za účasti autorů navrhovaného řešení.

Pozvánka

Zajímá vás nová podoba náměstí T. G. Masaryka?
V novém komplexu se počítá s obchody, kavárnami,

ale i s novou zelení, byty a garážemi,“ přiblížila navr-
hované řešení městská architektka Ing. Olga Krčmová.
„Centrum města bychom rádi více otevřeli lidem. Jsem
zastáncem takového řešení náměstí T. G. Masaryka,
které by zde nabídlo jak možnost trávit volný čas, tak

i třeba rozšíření parkovacích ploch o podzemní gará-
že, které by ulehčily návštěvu Městského domu, okol-
ních bank, obchodů i našich úřadů,“ popsal svou před-
stavu náměstek Kulíšek a dodal, že studie bude před-
stavena veřejnosti 3. června v Městském domě (viz po-
zvánka výše). Všechny občany srdečně zve na otevře-
né jednání o podobě tohoto náměstí. red.

� dokončení ze strany 1



4 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ČERVEN 2009

Členové klubu dračích lodí Moravian
Dragons připravili pro aktivní i pasiv-
ní příznivce tohoto populárního od-
větví jubilejní 5. ročník festivalu dra-
čích lodí.

Pořadatelé se pyšní tituly úřadujících
dvojnásobných mistrů světa, a vicemist-
rů k tomu, získaných loni v srpnu v ma-
lajském Penangu. Za měsíc je s podob-
nými cíli čeká vystoupení na Mistrovství
Evropy v Budapešti. Vedle poctivého tvr-
dého tréninku na tyto závody se pečlivě
chystají i na sobotu a neděli 13. a 14.
června. Jejich cílem je už dost vysoko po-
loženou laťku kvality festivalu posunout
ještě výše.

„Závod se uskuteční stejně jako v mi-
nulých letech v areálu Laguny, který je
jako stvořený pro tento druh soutěžení.
Závodníci, fanoušci i náhodní kolem-
jdoucí tak mohou strávit celý víkend ne-
bo alespoň chvíli napínavou podívanou
na bitvy mezi bójkami. Z ročníku 2008
zachováme strukturu kategorií, v nichž
budou posádky složené z dvaceti pád-
lujících. Mezi nimi nesmí chybět nej-
méně čtyři dračice, bubeník a zkušený
kormidelník. V tomto složení budou usi-
lovat o zisk hodnotných trofejí,“ infor-
moval nás jeden z organizátorů turnaje
Jakub Grmela. 

„Vyslanci obchodních společností se
utkají o Pohár pivovaru Zubr, různé

spolky přátel, sportovní kolektivy či ob-
čanská sdružení, které tvoří nejpočet-
nější skupinu lodí, si to rozdají o Pohár
primátora Ing. Jiřího Lajtocha. Nej-
rychlejší ženská posádka získá Pohár
poslance Parlamentu ČR Mgr. Zdeňka
Boháče. Vítězní žáci základních škol
převezmou Pohár náměstkyně primá-
tora Mgr. Eleny Grambličkové. Ve
zvláštní kategorii o Pohár ředitele VPŠ
a SPŠ MV v Holešově proti sobě na-
stoupí mladí adepti policejních unifo-
rem jen z řad studentů této prestižní

školy. Celkem bude vody Laguny bráz-
dit na šedesát posádek,“ ukončil výčet
Jakub Grmela.

Bohužel pořadatelům se přes veškerou
snahu nepodařilo kvůli kolizi termínů
přilákat oslovené spřízněné dragony
z Amsterdamu, Gdaňska, Berlína ani
Trenta, takže letošní festival se uskuteč-
ní bez zahraniční účasti. 

„Závodníci se mohou těšit na vyšší
komfort svého zázemí, zkvalitnění pro-
středků, jimiž budou při rozhodování
disponovat rozhodčí, a rýsuje se i nový
informační systém. Ohledně jeho včas-
ného otestování a spuštění však zatím
panuje nejistota. Další změna se dotkne
také občerstvení. Teplou i studenou ku-
chyni tentokrát svěří pořadatelé do ru-
kou zkušených profesionálů. Zkrátka
nepřijdou ani kulturně založení ná-
vštěvníci, pro které se dolaďuje bohatý
doprovodný program včetně představe-
ní domácí posádky, skutečné světové
extratřídy dragonboatingu,“ upřesnil Ja-
kub Grmela a zakončil pozváním na
tento festival. Šaf

Dračí lodě opět zčeří vody Laguny
Bezesporu největší akce ze škatulky vodních sportů se uskuteční druhý červnový víkend.

Z rukou předsedkyně OS ČČK Heleny
Podařilové převzali ocenění Zlatého kří-
že III. třídy za 80 odběrů 3 dárci, Zlaté
medaile dr. Jana Janského za 40 odběrů
16 dárců, stříbrné medaile za 20 odběrů
32 dárců a bronzové medaile za 10 od-
běrů 35 dárců. Poděkování se dostalo
oceněným i ze strany představitelů ma-
gistrátu města. Náměstkyně primátora
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková předa-

la dárcům oceněným zlatými kříži a zla-
tými medailemi dárkové balíčky. 

Zlaté medaile převzali: Miroslav Bed-
nařík, Jiří Čada, Jaromír Hlobil, Franti-
šek Klvaňa, Marek Konupčík, Miloslav
Kopecký, Rostislav Křížek, Svatopluk Li-
bigr, Pavel Lukeš, Miroslav Maďar, To-
máš Nelešovský, Vojtěch Novák, Luděk
Otáhal, Robert Pecháček, Jana Růžičko-
vá a Ing. Vladimír Tabery. red.

Dárci krve byli slavnostně
oceněni

V Mervartově síni přerovského zámku se konalo 7. května
slavnostní setkání bezpříspěvkových dárců krve.

Soutěž Mladí fotografují památky je
dnes jedna z největších světových akcí
pro mladé na poli kulturního dědictví.
V roce 2008 se jí zúčastnilo více než
19 600 mladých lidí z 49 zemí světa.

V naší republice ji zorganizovalo Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Soutěž je určena pro žáky a stu-
denty základních a středních škol. Jejich
fotografie vyjadřují myšlenky Dnů evrop-
ského dědictví. Akce má podporovat zá-
jem o poznávání našeho kulturního dě-
dictví, znalosti historických budov a za-
hrad, venkovských a městských krajin
uznávané památkové hodnoty či neobvyk-
lé krásy. Slavnostní vyhlášení vítězů pro-
běhlo v polovině dubna ve Španělském sá-
le Pražského hradu při setkání u příleži-
tosti Mezinárodního dne památek a sídel. 

První místo obsadila Anna Klvaňová,
studentka Gymnázia Jana Blahoslava
a Střední pedagogické školy v Přerově,

které začátkem května vyslovili poděko-
vání za úspěšné reprezentování města
i představitelé radnice (na snímku). Šaf

Šedesát posádek bude usilovat o některý z pohárů určených vítězům.
FOTO VERONIKA NUCOVÁ

Petr Železný, Josef Durdil, Ing. Martin Tomek – dárci krve, kteří převzali Zlaté kříže
III. třídy za 80 bezplatných odběrů.
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Anna Klvaňová přijala poděkování i od náměstkyně primátora Eleny Grambličkové.
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Olomouc, vítězný snímek
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Vítězkou soutěže mladých
fotografů Přerovanka
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Ing. Luděk Golas
Česká pošta, s.p.,
Region Severní
Morava, 
provozní ředitel

� Jsou oprávněné obavy obyvatel Před-
mostí z případného uzavření místní
pošty?

Rozhodně něco takového neplánuje-
me. Naopak počítáme s rozšířením slu-
žeb. V současné době se v obvodu Pře-
rov nachází čtyřicet sedm pošt a v sa-
motném Přerově pět pošt. Nová pošta by
mohla vzniknout během několika let
v obchodním centru v Lipnické ulici. Ta-
to podací pošta by měla mít dvě přepáž-
ky a měla by disponovat ukládací funk-
cí nejen pro obyvatele spádové oblasti,
ale i pro ty, kteří pravidelně využívají da-
né obchodní centrum. Rovněž rozsah
hodin pro veřejnost bude kopírovat ote-
vírací hodiny obchodního centra. Zna-
mená to, že zákazník bude moci své zá-
ležitosti vyřídit například jak v pozdních
hodinách, tak i o sobotách a nedělích.

Výsledky pošt v obchodních centrech
a spokojenost našich zákazníků nám
ukazují, že naše rozhodnutí byla správ-
ná a že stojí za to i nadále rozšiřovat poš-
tovní služby v těchto lokalitách. Jsme
přesvědčeni, že i město Přerov si takové
služby zaslouží.

Pokud bychom srovnali tuto částku
s celkovou sumou vyčleněnou na gran-
ty v minulém roce, znamená ta letošní
navýšení o téměř 637 tisíc. 

„Z celkové částky 4 020 000 korun po-
skytlo město do oblasti sportu 2 miliony
korun. V této oblasti bylo zaevidováno
celkem 56 žadatelů o grant se 106 projek-
ty, jejichž celkové náklady dosahovaly
29 903 728 korun a požadovaná částka od
města činila 7 782 502 korun. Zastupitelé
nakonec schválili 47 žadatelům o grant 87
projektů,“ sdělil Miroslav Lakomý z od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy.

„Do oblasti sociální poskytlo město
765 tisíc korun. Zde bylo zaevidováno 24
žadatelů o grant s 26 projekty, jejichž
celkové náklady dosáhly 43 238 117 Kč
a požadovaná částka od města činila
1 650 543 korun. Zastupitelé schválili

granty všem žadatelům,“ informoval Mi-
roslav Lakomý.

„Částka 520 tisíc korun byla vyčleněna
na kulturu. Zde bylo zaevidováno cel-

kem 40 žadatelů o grant s 52 projekty, je-
jichž celkové náklady dosáhly hodnoty
6 290 494 korun a požadovaná částka od
města činila 2 340 661 korun. Zastupite-
lé schválili poskytnutí grantu celkem 31
žadatelům s 33 projekty,“ doplnil infor-
mace o oblast kultury Lakomý. 

„Do oblasti zdravotnictví uvolnilo měs-

to částku 435 tisíc korun. Zde bylo zaevi-
dováno 7 žadatelů o grant s 10 projekty,
jejichž celkové náklady dosáhly 1 297 926
korun a požadovaná částka od města či-
nila 769 316 korun. Zastupitelé schválili
granty 6 žadatelům se 7 projekty,“ posky-
tl přesné informace Lakomý.

„Do oblasti volného času bude směřo-
vat 300 tisíc korun. Zde bylo zaevidová-
no 38 žadatelů s 53 projekty, jejichž cel-
kové náklady dosahly hodnoty 7 671 222
korun a požadovaná částka od města či-
nila 1 979 052 korun. Zastupitelé schvá-
lili granty 27 žadatelům s 38 projekty,“
uzavřel Lakomý.

Celkem bylo zaevidováno 165 žadate-
lů o grant s 247 projekty. V porovnání
s rokem 2008 je to o 18 žadatelů více,
rovněž počet projektů je vyšší, a to o 26. 

Šaf

Máte sníženou soběstačnost z důvo-
du vyššího věku nebo zdravotního po-
stižení? Vyžaduje vaše situace pomoc
jiné fyzické osoby? Bydlíte v přerov-
ském regionu? 

Jestliže jste odpověděli ANO, je tato
nabídka určena vám. Námi nabízená
služba osobní asistence umožňuje han-
dicapovaným a starším lidem zůstat
v domácím prostředí i přesto, že rodina
není schopna zabezpečit veškerou péči.
Osobní asistent dochází do místa uživa-

tele služby a pomáhá mu kompenzovat
zdravotní postižení a překonávat jeho
handicap. Pomáhá mu se základními
osobními potřebami (hygiena, strava)
a se zajištěním chodu domácnosti.
Osobní asistent může uživatele služby
doprovázet na nákupy, procházku, k lé-
kaři, na úřady, do zaměstnání, školy, za
sportem, zábavou i kulturou. 

V případě zájmu o službu osobní
asistence, případně jinou námi nabí-
zenou službu (pomoc při vyplnění žá-

dosti o příspěvek na péči, žádosti o při-
znání mimořádných výhod, odborné
sociální poradenství, zapůjčení kom-
penzačních pomůcek, konzultace při
bezbariérových úpravách apod.), nás
kontaktujte:

Centrum pro zdravotně postižené
Olomouckého kraje o.s.
Náměstí Svobody 1963/4, 750 02 Přerov
telefon: 581 206 925, mobil: 739 504 512,
e-mail: stredzdp@tiscali.cz

Neobejdete se bez osobního asistenta?

Zastupitelé schválili granty
Na dubnovém zasedání zastupitelé schválili granty v oblasti sportu, v oblasti sociální,

kultury, zdravotnictví a volného času pro rok 2009. Vyčlenili na ně částku 4 020 000 korun.

■ Otázka pro …

Chtěli byste, aby ti, co vás budou za-
chraňovat při živelné katastrofě, na-
příklad povodni, požáru či úniku ply-
nu, věděli, že tam jste, a věnovali se
vám tak, jak potřebujete zrovna vy?
Přejete si, aby počítali například s tím,
že špatně slyšíte, vidíte nebo mluvíte,
že máte potíže s chůzí, že máte dušev-
ní onemocnění, trpíte mentálním po-
stižením – prostě máte takové zdravot-
ní obtíže, že potřebujete při evakuaci
pomoc?

Bezplatnou službu registrace pro vás
přichystalo Centrum pro zdravotně po-
stižené Olomouckého kraje o.s. ve spo-
lupráci s přerovským magistrátem, od-
borem sociálních služeb a zdravotnictví.
Díky této registraci se záchranáři při nut-
nosti zásahu dozvědí, že v místě neštěs-
tí bydlí člověk se zdravotním postižením
nebo senior a na místo zásahu s sebou

přivezou potřebné pomůcky, například
manipulační vozík.

Do databáze vás na vaše přání od
1. června zařadí pověření pracovníci,
kteří vám také poskytnou rady, jak jed-
nat při různých nenadálých událostech
a při zásazích složek Integrovaného zá-
chranného systému (hasiči, zdravotníci,
státní a městská policie). Všichni, kdo
přijdou do styku s vašimi důvěrnými

a citlivými daty, se budou řídit záko-
nem o ochraně osobních údajů. Po za-
registrování od nás obdržíte nálepku se
symbolem, která bude sloužit jako upo-
zornění pro záchranáře v případě živel-
né katastrofy. Nálepku umístíte viditel-
ně do vstupu domu, ve kterém bydlíte.

Kontaktní místa
Centrum pro zdravotně postižené
Olomouckého kraje o.s.
Náměstí Svobody 4, 750 02 Přerov 
tel.: 581 206 925, mobil: 739 504 512
e-mail: stredzdp@tiscali.cz
Magistrát města Přerova
Odbor sociálních služeb
a zdravotnictví
Smetanova 7, 750 02 Přerov
tel.: 581 268 772 (768, 788, 794)
mobil: 728 377 766
e-mail: dalibor.slimarik@mu-prerov.cz

Potřebujete pomoc v krizové situaci?
Máte zdravotní postižení nebo jste v seniorském věku? 

Potřebujete v běžném životě pomoc druhé osoby?

Azylový dům pro
matky s dětmi má

nového provozovatele
Od května převzala Armáda spásy na

podnět města Přerova provoz azylové-
ho domu pro matky s dětmi, který do-
posud provozovala v jižní okrajové čás-
ti města příspěvková organizace Soci-
ální služby města Přerova.

„Koncem loňského roku jsme byli kon-
taktováni představiteli města. Po jedná-
ních se zástupci magistrátu a představi-
teli Krajského úřadu Olomouckého kraje
jsme se s městem dohodli, že tuto službu
Armáda spásy převezme,“ popsal Jan
Krupa, oblastní ředitel Armády spásy. 

Prostřednictvím azylového domu Ar-
máda spásy poskytne maminkám s dětmi
a těhotným ženám, které se ocitly v krizo-
vé situaci, přístřeší, hygienické a stravo-
vací zázemí a komplexní péči. Cílem bu-
de postupné osamostatňování uživatelek
vedoucí k návratu do běžného života. 

Bude využívat prvních dvou z celko-
vých tří podlaží budovy, která před pár
lety prošla rozsáhlou přestavbou. Uživa-
telky budou mít k dispozici 13 pokojů,
na každém patře společné sociální zaří-
zení, prostornou kuchyňku a společen-
skou místnost. Ta bude sloužit také jako
dětská herna. „Pro samostatné uživatel-
ky jsou připraveny dvě oddělené bytové
jednotky a v rámci chystané rekonstruk-
ce chceme spolu s městem zajistit na
každém patře také minimálně jeden
bezbariérový pokoj s příslušným sociál-
ním zázemím,“ uvedl Jan Krupa. Šaf

Trasa letošního ročníku provede cyk-
listy 30 městy Čech a Moravy a 10. červ-
na kolem 16. hodiny dorazí také do
Přerova k výletní restauraci na lagunu.

Jaký je smysl této akce? Upozornit na
problematiku drog, hlavně ve spojení

s mládeží a dětmi, rozšířit informace
a ukázat na nebezpečí, která jsou s nimi
spojená.

Ve školách budou připravena setkání
s odbornými lektory, kteří si pro žáky zá-
kladních a středních škol připravili před-

nášky na téma 10
věcí, které tvoji přá-
telé možná nevědí
o drogách. Budou distribuovány infor-
mační letáky a brožury o tom, co drogy
jsou a co způsobují. red.

Řekni ne drogám – řekni ano životu
Již po sedmé se uskuteční „cyklo-běh“ za Českou republiku bez drog.
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Nemalé jsou potom i druhotné výdaje
na pořizování kamerového systému. Díky
kamerám můžeme preventivně odradit
pachatele, případně ho identifikovat. Na-
posledy instalovaná kamera u Památníku
lovců mamutů poté, co byl několikrát cí-
leně poškozen, nás připravila o finanční
prostředky přesahující půl milionu korun.

Pracovníci odboru majetku
připravili přehled škodních
událostí způsobených
vandaly v průběhu roku 2008

Oddělení domovního majetku:
• městská knihovna – postříkání fasády

41 769 Kč
• skalka Vinary – odcizený poklop ka-

nalizace 6 745 Kč
• skalka Vinary – rozbité sklo vývěsní ta-

bule 500 Kč
• kino Hvězda – rozbitá vývěsní skříňka

5 900 Kč
• oprava sochy Neptuna – ruka a trojzu-

bec, předpoklad do 10 000 Kč
• oprava sochy – kašna Žižkova ulice,

předpoklad do 10 000 Kč
• oprava vitrín Památník lovců mamu-

tů 4 946 Kč

• odstranění grafiti Památník lovců
mamutů 13 744 Kč 

Oddělení správy ostatního majetku:
• dopravní značky – vyvrácené, poško-

zené, po sobotě a neděli se opravuje
v průměru 15–20 dopravních značek,
náklady na jejich opravu činí 4 500 až
6 000 Kč/týden (234 000 až 312 000
Kč/rok),

• odpadkové koše – deformované, vyrva-
né a odhozené mimo původní místo,

• informační tabule naučných stezek
poškozené tak, že některé je nutné zce-
la obnovit,

• směrové tabule místních cílů (ulice)
poškozené-zdeformované, jsou nutné
opravy, případně výměna,

• dětská hřiště – poškození ochranného
oplocení - vytrhané, utržené kovové dí-
ly, ostatní zařízení hřišť,

• streetball – desky pro koše, 
• poškození nových výsadeb – polámá-

ní stromků nebo jejich částí
• černé skládky – náklady na odstraně-

ní v průměru 250 000 až 300 000 Kč/rok
• krádeže litinových kanalizačních

vpustí a litinových či železných po-
klopů šachet

Oddělení vnitřní správy:
• poškozování vývěsních skříněk urče-

ných k informování o povodňové situa-
ci třikrát a následné zasklení rozbité vý-
plně v částce celkem okolo 7 500 Kč,

• rozbití skelní výplně dveří a oken na
budovách magistrátu – částka okolo
5 000 Kč/rok.
Jedná se řádově o desetitisícové částky,

ale také pocit marnosti při odstraňování
stále se opakujících následků lidské, řek-
něme „nedokonalosti“. Donebevolající
byla třeba oprava nově zbudovaného
hřiště v Předmostí v roce 2005 těsně před
kolaudací stavby za 30 tisíc korun nebo
zcizení poloviny střechy nové čekárny
MHD v Žeravicích v částce okolo 5 tisíc
korun. Kdybychom se nechali odradit tě-

mito smělými činy většinou mladých
útočníků, jejichž společníkem často bý-
vá alkohol, žili bychom brzy jen upro-
střed asfaltových ploch ozdobených pet
lahvemi, s rozbitými lavičkami, poláma-
nou zelení a počmáranými fasádami. 

V kontextu výše uvedeného si dovo-
lím naše občany vyzvat k větší aktivitě.
Jsem přesvědčena, že téměř každý van-
dalský počin má kromě pachatele i ně-
jakého svědka. Městská policie má stá-
lou službu na bezplatné telefonní lince
156. Jedině zvýšenou pozorností nás
všech budeme schopni eliminovat ško-
dy, jejichž jediným cílem je znepříjem-
ňovat všem ostatním život ve městě.

Elena Grambličková, 
náměstkyně primátora

Informační tabule naučných stezek jsou častým objektem ničení vandalů.

V červnovém čísle pokračujeme ve foto-
soutěži, seriálu snímků, kdy vaším úkolem
je přesně identifikovat stavbu, ulici, sochu
či různé další předměty či objekty na úze-
mí města Přerova a jeho příměstských čás-
tí na základě malého detailu na fotografii.

Z úspěšných všímavých pozorovatelů
a znalců našeho města vylosujeme jed-
noho výherce, který bude odměněn hod-
notnou knihou. Své odpovědi zasílejte
vždy do 10. dne v měsíci e-mailem na ad-
resu eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo
odevzdejte v Městském informačním
centru (v pasáži). Vylosovaný výherce ať
kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Výhercem fotosoutěže v květnovém
čísle se stává Pavel Krejčiřík. Na foto-
grafii jsou zachyceny hodiny na domu
v blýzkosti bývalého kina Oko na náměs-
tí Svobody. Červnový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?

V Přerovských listech předáváme čtenářům průběžně informace
o objektech, zeleni, sochách či potřebném mobiliáři poškozených,
zničených nebo zlikvidovaných lidskou zlobou či jen obyčejnou
hloupostí. Nevím, jakou motivaci mohou mít likvidátoři věcí, které
jsou užitečné nám všem. Výsledky jejich nočních aktivit nezpůsobují
jen vady na kráse města, ale ohrožují i naše zdraví a bezpečnost.
Odstraňování vzniklých škod jde samozřejmě na úkor společné kasy.

■ Blokové čištění města
Datum lokalita 6–14 hodin

3. 6. U Tenisu, Pfiíãní

4. 6. Hranická, parkovi‰tû 

10. 6. U rybníka, Kotkova, Janáãkova,
Karasova, Zahradní,

11. 6. Telíãkova vãetnû parkovi‰È 

17. 6. Kosmákova vãetnû parkovi‰È

18. 6. Dr. Horákové, Tyr‰ova 

24. 6. BudovatelÛ

25. 6. Svisle dvÛr (za samoobsluhou) 

Pfienosné dopravní znaãky budou rozmístûny
5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

Vandalové způsobují nemalé škody na obecním majetku

Rodičům prvňáčků
ZŠ U Tenisu již 15 let poskytuje pomoc

žákům s poruchami učení, jako je např.
dyslexie, dysgrafie a dysortografie. V no-
vém školním roce při dostatečném po-
čtu žáků otevře dyslektickou třídu.

Rodičům současných prvňáčků, u kte-
rých se již projevují poruchy učení, nabí-
zí škola konzultaci o případném zařazení
dítěte do této třídy. Nezávazná setkání
s rodiči se budou konat ve čtvrtek 4. a 18.
června v 16 hodin v budově školy. Více in-
formací na www.zstenis.com nebo na tel.
581701613, učitelka Vlad. Zapletalová.

Pozvánka

Oprava sochy Neptuna bude
stát okolo 10 tisíc korun.
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� Pane docente, zřejmě jste jediným
rodilým Přerovanem, po kterém byla
pojmenována vesmírná planetka. Jak
takový proces pojmenování vesmírné-
ho tělesa probíhá?

První planetka byla objevena l. ledna
1801 a v průběhu následujících dvě stě
let se vytvořila a ustálila pravidla pojme-
nování těchto těles. Planetku, která byla
po mně pojmenována, objevili v roce
2000 Peter Kušnirák a Petr Pravec, pra-
covníci Astronomické observatoře
v Ondřejově. Svůj objev ohlásili Meziná-
rodnímu centru pro planetky, které as-
teroid zaznamenalo pod předběžným
číslem 2000 QN9. Po dalším pozorování,
když byla dráha planetky upřesněna, zís-
kali objevitelé právo navrhnout pro ní
jméno. V této fázi podala Jihlavská astro-
nomická společnost objevitelům svoji
žádost, aby planetku pojmenovali pod-
le jednoho z jejich členů. Návrh byl do-
provázen tak zvanou citací, která vy-
světlovala důvody návrhu. Tento doku-
ment připravil podle potřebné formy Dr.
Jiří Grygar a následně byl předložen ke
schválení České astronomické společ-
nosti a posouzení komisi pro označová-
ní malých těles při Mezinárodní astro-
nomické unii. Návrh byl schválen a tato
planetka byla i s definitivním čísle za-
psána jako /32294/ ZAJONC.

� Můžete říct o té své planetce našim
čtenářům něco bližšího? Třeba pro pří-
pad, že by ji chtěli pozorovat.

K tomu bychom potřebovali daleko-
hled s průměrem vstupní čočky objekti-
vu přibližně padesát centimetrů. Pla-
netky jsou totiž malá tělesa s průměrem
několika desítek metrů až několika set
kilometrů. Planetka Zajonc má nepravi-
delný protáhlý tvar s maximální délkou
přibližně čtyř kilometrů. Vedle malé ve-
likosti ztěžuje její viditelnost také velká
vzdálenost od Slunce i Země. Její povrch
je proto, stejně jako u mnoha jiných pla-
netek, dosti tmavý.

� Vraťme se však z vesmíru na zem do
Přerova. Můžete se alespoň našim star-
ším čtenářům připomenout ze svých
dětských a studentských let v Přerově?

S rodiči jsem bydlel v jednopatrovém
domě v Tovární ulici v areálu Kokorovy
továrny, kde dnes stojí budova železnič-
ní distance. Měl jsem v okolí mnoho ka-
marádů, se kterými jsem si hrával v při-
lehlém dvoře a na velké zahradě. Pozdě-
ji jako začínající student gymnázia jsem
našel staršího přítele v panu Františku
Zálešákovi, vzdělaném zahradníkovi,
který měl svoji firmu za vysokou zdí po
pravé straně Kramářovy ulice. Uprostřed
byl starý lesík s typickou květenou kar-

patských poříčních niv, identickou s rost-
linami lesa Žebračka na levém břehu ře-
ky Bečvy. V jedné jeho části stál i starý
srub, připomínající obydlí zlatokopů na
severu Ameriky. Pan Zálešák se vyznal
v botanice i zoologii a kromě těchto obo-
rů mne zasvětil i do orientace ve hvězd-
né obloze. Měl i malý hvězdářský dale-
kohled, kterým jsem poprvé uviděl krá-
tery na Měsíci a jiné zajímavé objekty. Od
něj jsem se naučil znát jména hvězd
a mnoho dalšího. S panem Zálešákem
jsem si dopisoval až do jeho smrti.

� Byl to jen pan Zálešák, kdo vás při-
vedl k astronomii?

K okruhu jeho známých patřil i optik
pan Jaroslav Hanych, který měl nejprve
malou dílnu na opravu optických pří-
strojů a později se s ní přesídlil na ná-
městí Svobody. Zajímal se také o astro-
nomii a pro mne zhotovil velmi pěkný
astronomický dalekohled. U něho v díl-
ně jsem prodělal jakási učňovská léta
v optice a jemné mechanice, protože
každý astronom je více či méně také
konstruktérem dalekohledů a podob-
ných přístrojů.

� A co vaše studijní léta ?
Z nich bez pohnutí nemohu zapome-

nout na dny před koncem 2. světové vál-
ky, kdy vzhledem k blížící se frontě jsme
měli vyučování jen jedenkrát týdně a do-
mů jsme dostávali úlohy. Profesor Ma-
chovec nám v této napjaté situaci začal
s akcentem zaníceného vlastence vyprá-
vět o našich slavných dějinách a prezi-
dentu Masarykovi. Protože se dějepis za
protektorátu nesměl vyučovat, všichni
jsme na něj zírali s otevřenými ústy. Pro-
fesor Machovec patřil mezi 21 poprave-
ných účastníků přerovského povstání.

Rád vzpomínám i na profesora Jahna,
který díky svému velkému úsilí a výbor-
né metodě nás naučil tolik z francouz-
ského jazyka, že jsem se později při své
odborné práci mohl bez problémů po-

hybovat ve Francii i Belgii a komuniko-
vat s francouzsky mluvícími kolegy. 

� Kam vedla vaše cesta z přerovského
gymnázia?

Už na gymnáziu jsem se zapojil do pří-
rodovědeckého kroužku, který vedli pro-
fesoři Stibůrek a Kvapil. Tyto své zájmy,
které mě provázely od dětství, jsem pak
prohluboval studiem zoologie a ekolo-
gie na přírodovědecké fakultě v Brně.

� Velkým zlomem ve vašem životě by-
la tak zvaná normalizace na začátku se-
dmdesátých let. Mohl byste přiblížit ze-
jména mladším čtenářům, jak takové
politické prověřování probíhalo?

V mém případě na Vysoké škole po-
l’nohospodárské v Nitre proběhla nor-
malizace následovně: Byla svolána tajná

schůze vedení, na níž byli vytipováni
pracovníci školy, kteří měli být obětová-
ni, a já jsem se dostal do tohoto počtu.
Později jsem byl předvolán před komisi,
která hledala konkrétní důvody, abych
mohl být prohlášen za nositele cílů roz-
vratných živlů. První otázka byla pro ko-
munistické učení typická: „Kolik hekta-
rů polí měl otec mé manželky?“ Měl asi
tři hektary podhorských luk. Podobně
absurdní otázky následovaly dále. Na zá-
věr mi komise předložila k podpisu čistý
papír, a když jsem se na něj nechtěl po-
depsat, zeptali se: „Ty nám nevěříš?“ Po-
zději jsem se dověděl, že jsem mlčky
souhlasil s Dubčekovými myšlenkami
a jsem odpůrce materialistického světo-
názoru. Zanedlouho poté jsem dostal
z rektorátu přípis, že jsem zbaven peda-
gogické činnosti a poté i přípis z rekto-
rátu, že mi škola nemůže poskytnout ani
jiné místo. Následoval zákaz publikační
činnosti a musel jsem se odhlásit z kon-
gresu v Dijonu ve Francii, kam mne zva-
li jako designovaného delegáta UNESCO
za naši republiku pro půdní oblast bio-
logie. Nedošlo ani k mému jmenování
docentem, přestože jsem splnil všechny
podmínky habilitace. Mým synům byly
kladeny překážky v přijetí na vysoko-
školská studia a rovněž manželka měla
mnoho problémů v zaměstnání.

� V podobných případech často nepo-

máhalo ani vzdělání a lidé jen s obtíže-
mi hledali manuální zaměstnání. Jak
tomu bylo u vás?

Našel jsem si práci v Ústavu pro chov
a šlechtění drůbeže a později ve Vý-
zkumném ústavu živočišné výroby v Nit-
ře. Ztratil jsem však možnost pokračovat
ve své vědecké práci a přišel i o podstat-
nou část svého výdělku, což se samo-
zřejmě projevilo i na mé penzi.

� Zásah normalizačních opatření vás
připravil o polovinu období vědecké
a pedagogické práce. Přesto jste byl ve
svém oboru úspěšný. 

Publikoval jsem přibližně 200 vědec-
kých a odborných prací v našich i za-
hraničních časopisech, dále jsem auto-
rem několika učebnic. Měl jsem mož-
nost přednášet na univerzitě v Padově
a na kongresech v Braunsweigu a Bruse-
lu. Navštívil jsem také další zahraniční
ústavy a seznámil se s mnoha kolegy, se
kterými jsme si vyměňovali své publika-
ce. Důkazem, že moje práce byla ceně-
na, je skutečnost, že všechny cesty do za-
hraničí byly vykonány na náklady zvou-
cí strany. Vyvrcholením mojí práce v za-
hraničí mělo být pozvání do komise
UNESCO, ale jak jsem již uvedl, tato již
připravená cesta mi byla zakázána.
V dubnu roku 1969 se mi ještě podařilo
obhájit habilitační práci Dažďovky jako
súčastˇ lúčnych biocenóz karpatskej ob-
lasti Československa. Z politických dů-
vodů však k mému jmenování docentem
došlo až o více než dvacet let později.

� V nelehkém období normalizace vám
alespoň zůstala astronomie. Předpo-
kládám, že byla pro vás posilou.

Toho si velmi cením. V období, kdy
jsem nemohl pokračovat ve své vědecké
práci, našel jsem uplatnění v oblasti, kte-
rá mi byla od mládí relaxačním progra-
mem a kde naštěstí politická pavučina,
která mě postihla, nesahala. Mohl jsem
proto pracovat na popularizačních pří-
ručkách, brožurách, mapách a jiných po-
můckách, kterých jsem vypracoval asi
osmdesát. Protože jsem v astronomii
sám amatér, mám konkrétnější předsta-
vy, co tito zájemci o hvězdy potřebují.
Přitom jsem viděl, že odborníci v této ob-
lasti většinou nemají čas věnovat se po-
pularizační literatuře a že mi snad proto
nebudou mít za zlé, že se jim tak zvaně
pletu do řemesla. V astronomii si velmi
cením toho, že Jihlavská astronomická
společnost ocenila moji dosavadní práci
v amatérské astronomii návrhem na po-
jmenování jedné z planetek mým jmé-
nem. Velmi mě to potěšilo, protože krás-
nější důkaz přátelství i úcty si neumím
představit. S hřejivým pocitem jsem při-
jal i Cenu města Přerova, poněvadž je to
jediné uznání, které jsem získal za svoji
činnost pedagoga a výzkumníka. Zvláště
si vážím, že jsem toto ocenění dostal od
rodného města, ačkoliv jsem své síly
a snažení věnoval ve prospěch dnes už
sousedního státu. Miroslav Rozkošný 
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Planetka nese jméno přerovského rodáka
Rozhovor s doc. RNDr. Ivo Zajoncem, CSc, držitelem Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského

Slavnostní předání Cen města Přerova mělo v říjnu minulého roku na
závěr pěknou tečku. Udělal ji svým noblesním vystoupením pětasedm-
desátiletý doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc, který jménem oceněných podě-
koval představitelům města za udělené ceny. Ivo Zajonc byl vyzname-
nán za celoživotní práci v oblasti astronomie a propagaci Přerova. 
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Přípravy na letecký den vrcholí
Letiště v Bochoři se v sobotu 30. května po čtyřech le-

tech otevře veřejnosti. Letecký den organizátoři nazvali
historicky - Středomoravská letecká pouť. Organizač-
ně ji zajišťuje přerovská odbočka Svazu letců, 23. vr-
tulníková základna i Statutární město Přerov. Poprvé
se zapojily také oba kraje – Olomoucký a Zlínský, které
jsou členy vloni založené akciové společnosti Regio-
nální letiště Přerov a jejich hejtmani převzali záštitu
nad celou akcí. Návštěvníci se mohou těšit na statické
ukázky výzbroje české armády, vystoupení hasičů, klu-
bu modelářů i policie. Hlavní lákadlo ale tradičně před-
stavuje čtyřhodinový blok leteckých ukázek, v němž se
ve vzduchu ukáže veškerá letecká technika užívaná
v České republice. -svam-

Policie kontrolovala řidiče
Policie se 12. května zaměřila na dodržování zákona

o provozu na pozemních komunikacích. Hlídky po ce-
lém Přerově kontrolovali zda řidiči netelefonují za jíz-
dy, neřídí pod vlivem alkoholu a jsou připásání. Poli-
cisté zastavili 88 motoristů, zjistili dvanáct přestupků,
z toho deset bylo za telefonování, za což vybrali 10 000
korun. Dopravní policie hlídkovala v Přerově na sedmi
stanovištích od 5.30 do 12 hodin. Mezi vybranými lo-
kalitami byla například Velká Dlážka, ulice Polní a Dvo-
řákova, ale i místní části - Kozlovice a Předmostí. Kon-
troly budou probíhat po celý květen a zapojí se do nich
i městští strážníci. -svam-

Strážníci radí řidičům kamionů, kde
parkovat

Kde v Přerově zaparkovat kamiony – to je hlavní po-
slání informační kampaně, do které se tento týden za-
pojili strážníci Městské policie v Přerově. Ti řidičům ka-
mionů rozdávají letáčky, v nichž je informují o mož-
nostech parkování v našem městě. Letáky jsou víceja-
zyčné a jsou opatřeny i navigačními souřadnicemi, s je-
jichž pomocí najdou v ulici 9. května parkoviště ČSAD.
Od 1. května totiž mohou řidiči kamionů parkovat pou-
ze ve zmíněném areálu. Město se tak chce vyhnout pro-
blémům v obytných zónách, kde těžké nákladní vozy
v minulosti parkovaly na veřejných komunikacích.
O novince v parkování v Přerově byli informováni i pře-
pravci. Strážníci ale zatím informují i samotné řidiče
kamionů, kteří o změnách nevědí. V budoucnu by je ta-
to neznalost mohla stát až dvoutisícovou pokutu. –ilo- 

Projekt spojil učitele ze 14 zemí
Evropy

Pedagogové a komunální politici ze 14 zemí Evropy
navštívili v rámci projektu Wide Minds – v překladu
Otevřená mysl také Olomouc a Přerov. V našem městě

si prohlédli Střední školu gastronomie a služeb a pro-
tože se jednalo hlavně o učitele, nemohli si nechat ujít
ani Muzeum Komenského. Cílem projektu je realizace
nových trendů v oblasti výchovy a vzdělávání mladé ge-
nerace a podpora škol při vytváření školních meziná-

rodních projektů. V Česku se tento týden sešli regionální
koordinátoři z Walesu, Švédska, Francie, Německa,
Dánska, Finska, Polska a například i Turecka. Společ-
ným dorozumívacím jazykem všech účastníků setkání
byla angličtina. Ve střední škole gastronomie a služeb
si delegace prohlédla počítačovou i jazykové učebny
a zaujala je i interaktivní tabule. Nadšení a skutečný zá-
jem projevili zahraniční účastníci při návštěvě Muzea
Komenského, kde je hlavně zaujaly historické třídy z ob-
dobí učitele národů a z doby Rakouska Uherska. –ilo- 

Občerstvení na Laguně otevřou
příští měsíc

Zřejmě od 1. června začne fungovat občerstvení na La-
guně. Jako staronového provozovatele vybrala městská
rada Jiřího Suchánka. Ten nabídl výhodnější podmínky
než druhý zájemce. Za roční provoz zařízení městu za-
platí 86 000 korun. Do doby, než zahájí sezónu, plánuje
vymalovat sociální zázemí, pořídit nové stoly, lavice
i venkovní sprchu. I v letošním roce nebudou chybět gri-
lované speciality a živá hudba. Od příštího roku chce ná-
jemce koupajícím nabídnout i vlastnoručně vyrobená
opalovací lehátka. Jiří Suchánek občerstvení provozoval
15 let. Nejdříve provoz spustil v polovině března a sezo-
nu zakončuje podle počasí na podzim. -svam-

Výstaviště se zatím prodávat nebude
V otázce budoucnosti přerovského výstaviště nastal

zásadní zvrat. Kvůli finanční krizi se vlastník areálu -
společnost Genoservis rozhodl zastavit jeho prodej.
Novým záměrem je využít rozsáhlou plochu 90 000
metrů čtverečních s halami a nebytovými prostory pro
sportovní i kulturní účely. S tím souhlasí také potenci-
ální pronajímatel, který o výstaviště projevil zájem. Are-
ál byl v nabídce realitní kanceláře od roku 2008. Do do-
by, než padne definitivní rozhodnutí, zůstanou na vý-
stavišti zachovány tradiční akce. Například v sobotu 9.
května proběhne Mamut tour, 15. a 16. května Tuning
sraz a 5. června bude areál patřit dalšímu ročníku Mos-
tů. Výstavu hospodářského zvířectva Genoservis pře-
sunul do Brna. -svam-

Cyklisté se dočkají nových stezek
Po nové cyklostezce už jezdí několik týdnů lidé, kte-

ří bydlí v místní části Přerova v Újezdci. Přibližně se-
dmisetmetrový úsek cyklostezky, který je kombinova-
ný se stezkou pro pěší, má z větší části asfaltový povrch,
výjimku tvoří část ze zámkové dlažby a vysokozátěžo-
vý úsek určený pro vjezd těžké zemědělské techniky do
pole. Vybudování cyklostezky včetně osvětlení a vodní
propustě přišlo na pět milionů korun. Stejnou částku
hodlá město investovat do další části cyklostezky, jež
se začne budovat v Hranické ulici v Předmostí. Výstav-
ba 300 metrů barevně označené stezky ze zámkové
dlažby se stezkou pro pěší se začne v této části města
realizovat už v červenci. Dokončena by měla být bě-
hem prázdnin. Od září už po ní budou jezdit cyklisté.

–ilo-

Lidé zneužívají skládky
v chatařských koloniích

Doslova černé skládky vznikají v místech, která jsou
určena pro odkládání pytlového komunálního odpadu
v chatových i zahrádkářských koloniích na území Pře-
rova a v jeho místních částech. Namísto úhledně svá-
zaných igelitových pytlů tu najdeme vyhozené nejrůz-
nější předměty – nábytek, oblečení ... prostě všechno,
co v domácnostech zavazelo. Místa pro odkládání pyt-
lového odpadu jsou každoročně v provozu od dubna
do konce listopadu. Lidé v koloniích ale odkládají od-
padky i v jiných měsících a pracovníkům technických
služeb tak nezbývá nic jiného, než je odvážet i mimo
stanovené termíny. –ilo-

www.ktvprerov.cz
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■ Z „Přerovských aktualit“

stalo se v červnu
� 7. 6. 1386 dal markrabě Jošt přerovským měšťanům
uvnitř městského hrazení i mimo ně právo svobod-
ného kšaftu o věcech movitých i nemovitých, mimo
to rozmnožil jejich městský majetek darem země-
panských lesů.
� 20. 6.1411 potvrdil městu Přerovu Václav IV., český
král, privilegia udělená jeho předchůdci. Tato listina,
která se nedochovala, byla opsána přerovským měst-
ským písařem Michalem Mautem, zvaným jednooký
Flyšta, do pergamenového kopiáře, který se rovněž
nedochoval, ale byl z něho pořízen zápis do papíro-
vého kodexu, uloženého ve fondu Arcibiskupství Olo-
mouc.
� 12. 6. 1487 potvrdil král Vladislav Jagellonský dě-
dičné držení Přerova Vilémem z Pernštejna, což již
dříve udělal král Matyáš. Od toho roku přestal být Pře-
rov zeměpanským, tj. královským městem a stal se
městem poddanským.
� 24. 6. 1541 Jan z Pernštejna vyhlásil, že nedá nové
várečné právo žádnému dalšímu domu, který by je ne-
měl již dříve, kromě domu Václava Motyčky. 
� 2. 6. 1544 udělil Jan z Pernštejna cechovní artikule
přerovskému kožišnickému cechu.
� 5. 6. 1556 Vratislav z Pernštejna udělil cechovní ar-
tikule tkalcovskému, krejčovskému a ševcovskému ce-
chu v Přerově. 
� 13. 6. 1563 pražská kapitula žádala arciknížete, aby
byl potrestán nějaký kněz Jeroným, který utekl z Plz-
ně a nyní žije v Přerově , kde byl doložen již roku 1561
(Jerolym).
� 2. 6. 1605 dle Žerotínova dopisu neměli Přerovští
u sebe přechovávat lid, který se k nim do Přerova hr-
nul odjinud na útěku před nepřítelem a který by Pře-
rovské vyjedl, kdyby byli obleženi nepřítelem.
� 14. 6. 1605 žádal Žerotín zemského hejtmana, aby
se Přerovským dostalo náhrady za ubytované knechty
ze Slezska.
� 13. 6. 1642 podle zápisu radního písaře Viléma Pa-
děry vtrhly švédské vojenské oddíly po svatodušních
svátcích v 11 hodin dopoledne Hyškovou branou do
města, pokusily se proniknout na Horní náměstí a do-
být vlastní hrad, ale marně, proto zapálili město, 120
domů lehlo popelem, kostel, fara a všechny stodoly na
Trávníku.
� 20. 6. 1642 Přerov přijal švédskou salvakvardu a Švé-
dové vztyčili na přerovském zámku vlajku. Švédský
strážní oddíl opustil město 2. 7.
� 17. 6. 1646 se v Přerově oženil švédský velitel Jan Vi-
lém Cimrhakl. 
� V červnu 1850 koupil František Kramář od dosa-
vadního přerovského lékárníka Marka lékárnu “U zla-
tého orla“ na Dolním náměstí.
� 10. 6. 1880 v Přerově na nádraží pobýval císař Fran-
tišek Josef I. 
� 21. 6. 1913 získala přerovská nemocnice právo ve-
řejnosti.
� 17. 6. 1917 Karolina Vyplelová odevzdala selský
grunt na Šířavě čp. 356 Sirotčímu spolku soudního
okresu přerovského k umístění sirotčince (1918 pře-
dáno městu Přerovu).
� 6. 6. 1922 byl PhDr. Eduard Kvasnička jmenován
kronikářem města Přerova.
� 4. 6. 1961 se uskutečnil první přímý televizní přenos
z Přerova na závěr Velké ceny ČSSR na trati Přerovské
rokle, kde se konalo první mistrovství světa v moto-
krosu v republice. 
� 14. 6. 1998 před půlnocí explodovala před budovou
Okresního soudu Přerov průmyslová trhavina ulože-
ná v odpadkovém koši. 
� 26. 5. 2005 v areálu střední zemědělské školy se ko-
naly jezdecké závody Paragan Cupl. Cenu města Pře-
rova vyhrál Pavel Urbanský na koni Maria Fau.

Připravila Věra Fišmistrová

Víte, Ïe...■
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Od 11. června do 23. srpna jsme pro
návštěvníky muzea připravili výstavu
Mazel Tov – Židé a židovské tradice.

K vidění budou nejen fotografie a ar-
chivní materiály týkající se židovské ko-
munity v Přerově od počátku 19. do po-
loviny 20. století, ale také předměty,
vztahující se k židovským tradicím a ná-
boženským rituálům. Vystavené expo-
náty pocházejí ze sbírek Muzea Komen-
ského v Přerově, Židovského muzea
v Praze a z fondů Okresního archivu

v Přerově. Budete se moci seznámit s ce-
lou řadou židovských tradičních svátků
a zvyků s nimi spojených, sbíhat sliny se
jistě budou nad zajímavými recepty ži-
dovské kuchyně a vyzkoušet si můžete
i „svatbu“ pod chupou – tradičním ži-
dovským svatebním baldachýnem.

Vernisáž výstavy proběhne 11. června
v 17 hodin v Slavnostní zámecké síni za
doprovodu tradičních židovských tan-
ců v podání prostějovské taneční sku-
piny Rut. Mgr. Kristina Glacová

■ Pozvánky do Muzea Komenského

Folklorní festival V zámku a podzámčí

Mazel Tov 
– Židé a židovské tradice 

Ve dnech 19. a 20. června se uskuteč-
ní 3. ročník folklorního festivalu V zám-
ku a podzámčí, letos s podtitulem Kdy-
by vždycky tak bylo.

Festival zahájí v pátek večer v prosto-
rách přerovských městských hradeb (uli-

ce Pod Valy) komponovaný hudebně ta-
neční program Vzpomínky židovské uli-
ce. Během něj vystoupí hudební kapela
Simcha z Ostravy a skupina izraelských
tanců RUT z Prostějova.

Sobotní program se již tradičně pře-

sune na Horní náměstí. Dopoledne do-
stanou příležitost předvést své taneční

umění zahraniční soubory, které přije-
dou díky spolupráci s pořadateli Mezi-
národního dětského folklorního festi-
valu Kunovské léto. Uskuteční se finále
III. ročníku pěvecké soutěže O zámec-
ký klíč. Současně také proběhne sou-
těžní hra pro děti, na jejímž konci získá
každý úspěšný řešitel sladkou odměnu
a možná i něco navíc.

Odpoledne pak bude podium patřit
pořadu Kdyby vždycky tak bylo, to by se
nám líbilo. S pásmy ze života našich
předků se představí soubory Salajka
z Dambořic (Hanácké Slovácko), Kopa-
ničář ze Starého Hrozenkova (Kopani-
ce), Bajdyš z Třebíče (Horácko), Górole
z Mostů u Jablunkova, Líšňáci z Líšně,
Babčice ze Spytihněvi a domácí folklor-
ní soubor Haná Přerov.

Jako doplněk festivalu je připrave-
na, stejně jako v předchozích letech,
doprovodná tématická výstava. Bude-
te mít příležitost ji zhlédnout v Muzeu
Komenského v Přerově. Letos pone-
se název Mazel Tov! – Židé a židovské
tradice. 

Mgr. Kristina Glacová, ředitelka festivalu

Výstavu připravili pracovníci muzea
na letní měsíce, od června do srpna.
Připomenou jí 110. výročí narození spi-
sovatele a malíře Ondřeje Sekory, jehož
knihy většinu z nás doprovázely celým
dětstvím.

Ferda Mravenec, brouk Pytlík, Beruš-
ka, čmelák Aninka, kuře Napipi, plejáda
ptačích hrdinů z Uprchlíka na ptačím
stromě – s těmi všemi jsme prožívali je-
jich radosti a strasti a přitom nenásilně
vstřebávali poučení o tom, jak to vlastně
v přírodě chodí. A co teprve Ferdův sla-
bikář! I když od jeho prvního vydání le-
tos uplyne už 70 let, veršíky k písmen-
kům znají babičky i vnoučata.

A nejen z těchto důvodů je výstava při-
pravena pro všechny generace. Najdete
zde vystavené originály Sekorových ko-
lorovaných kreseb, řadu jeho knih, vy-
dávaných od 30. let minulého století, ne-
bo loutky a kulisy přerovského loutko-
vého divadla z představení o Ferdovi
Mravencovi. Naším cílem však bylo vy-

tvořit v Galerii přerovského zámku další
prostor, kde můžete strávit nejen pouč-
né, ale i zábavné chvilky. 

Pro děti z mateřských a základních škol
bude v červnu možnost oživit si návště-
vu výstavy komentovanou prohlídkou
nebo programem, přizpůsobeným věku
dětí, pod vedením muzejních pracovní-
ků, popřípadě si vyzkoušet své schop-
nosti při plnění úkolů z pracovních listů.

Netradiční muzejní zážitek nabízíme
rodičům s dětmi. Část výstavní místnos-
ti se může stát hernou, kde si po společ-
né prohlídce výstavy zahrajete spole-
čenskou hru, složíte puzzle nebo sklá-
dačky, postavíte kostky, vybarvíte oma-
lovánky (vše samozřejmě se Sekorovými
obrázky), přečtete si kousek z knížky ne-
bo budete společně luštit a skládat pís-
menka. A když už budete hodně unave-
ní, můžete si poslechnout dramatizova-
né nahrávky knížek o Ferdovi a Pytlíko-
vi nebo se na ně podívat v loutkových fil-
mech Hermíny Týrlové. O víkendu nebo
během prázdnin se k zajímavé hodince
v muzeu určitě čas najde. 

Vernisáž výstavy se koná v sobotu
30. května v 17 hodin, navštívit ji mů-
žete od neděle 31. května do neděle
30. srpna.

S tématem výstavy jsou spojeny další
akce: noční prohlídky 30. května, celo-
denní program pro děti 31. května, vý-
tvarná soutěž v květnu a červnu. V po-
dobně koncipovaných akcích bychom
chtěli pokračovat i v dalších letech. 

Mgr. Jarmila Klímová

KRESBA ONDŘEJ SEKORA

Výstava seznamuje s výběrem nej-
slavnějších vědců a vynálezců, jež vý-
znamně zasáhli do dějin české i světo-
vé vědy a působili v českých zemích
v době od 18. do 20. století.

Pomyslnou časovou řadu tvoří portré-
ty deseti vědeckých osobností: Prokopa
Diviše, Josefa Božka, Jan Evangelisty
Purkyně, Josefa Ressela, Karla Klíče,
Františka Křižíka, Viktora Kaplana, Jaro-
slava Heyrovského, Františka Běhounka
a Otto Wichterle. Každému z nich je vě-
nována samostatná část s portrétem, pí-
semnými informacemi a dokumenty,
osobními pomůckami, vynalezenými
a používanými přístroji. Výstava je pu-
tovní a je připravena a prezentována po-
pulární formou se zaměřením přede-
vším na školy a nejširší veřejnost. Jejím
autorem je Ing. Antonín Švejda, vedou-
cí oddělení exaktních věd Národního

technického muzea v Praze, odkud také
pochází vystavené předměty. Návštěv-
níci výstavy mají možnost připomenout
si nejen historická fakta, ale také si uvě-
domit, kolik práce a úsilí se skrývá za
technickými prostředky, které nám v ži-
votě pomáhají.

Vernisáž výstavy ve Velkém sále zám-
ku se koná ve čtvrtek 4. června v 17 ho-
din. Výstava potrvá do 16. srpna.

Mgr. Radim Himmler

Významné osobnosti české
vědy a techniky

Hurá za Ferdou Mravencem!
Výstava

Výstava

Výstava

Otto 
Wichterle 



10 PŘEROVSKÉ LISTY ■ ČERVEN 2009

Primátor města Přerova  podle § 32 zákona číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 5. června 2009 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 6. června 2009 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče bydlící v Přerově v: 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

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

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny 

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

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

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

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská

Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

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

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

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

Velké Novosady

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

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

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

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

Tylova
U po‰ty
Îernava

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

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

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

budova MMPr Pfierov,
ZakladatelÛ 9 ãást Pfierov VIII-Henãlov
Henãlov
volební okrsek ã. 21

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

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

U trati

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

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

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

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

·kodova

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

·ífiava
Wurmova

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

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

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

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

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

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

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Îelatovská 24–38

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

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

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

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

Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 Host˘nská

JiÏní ãtvrÈ I
Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

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

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

budova MMPr Pfierov,
Grymovská 47 ãást Pfierov IV-Kozlovice
Kozlovice
volební okrsek ã. 50

budova MMPr Pfierov,
Vûtrná 3, Újezdec ãást Pfierov VI-Újezdec
volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici
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■ Přerovské listy – internet
Kompletní vydání Přerovských listů

najdete na adrese 

www.mu-prerov.cz.

Přerovské listy jsou zde umístěny ve
formátu PDF. Soubory lze otevřít
přímo nebo je můžete uložit do

svého počítače. Pro kontakt s redakcí
Přerovských listů můžete využít také
e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

• Voliči bude umožněno hlasování po-
té, kdy prokáže svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem České re-
publiky), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evrop-

ské unie a zápis v evidenci obyvatel.
• Každému voliči budou dodány nejpo-

zději 3 dny přede dnem voleb do Ev-
ropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parla-
mentu volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

• Po obdržení úřední obálky, příp. i hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do pro-

storu určeného k úpravě hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní. V prostoru
určeném k úpravě hlasovacích lístků
vloží volič do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 2 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím líst-

ku vyznačit, kterému z kandidátů dá-
vá přednost. 

• K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování  jsou pokyny předse-
dy okrskové volební komise závazné
pro všechny přítomné.

V Přerově dne 11. 5. 2009
Ing. Jiří Lajtoch v. r., primátor města

Volby do Evropského parlamentu
(dále jen EP) se budou na území České
republiky (dále ČR) konat ve dnech 5.
a 6. června. Volební místnosti budou
otevřené 5. června od 14 do 22 hodin
a 6. června od 8 do 14 hodin. 

Občan ČR má právo hlasovat (dále jen
volič) ve volbách do EP na území ČR za
předpokladu, že 
• nejpozději druhý den voleb dosáhl vě-

ku 18 let, 
• nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-

lebního práva a
• je zapsán v seznamu voličů pro volby

do Evropského parlamentu, popřípa-
dě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva,

pro kterou nelze hlasovat, je zákonem
stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zba-
vení způsobilosti k právním úkonům.
V těchto volbách mají právo hlasovat
i občané jiného členského státu EU. Mu-
seli by však požádat o zapsání do sezna-
mu voličů a prokázat pobyt na území
města Přerova.

Aby volič mohl uplatnit své volební
právo, musí být zapsán do seznamu vo-
ličů pro volby do EP. Zákon č. 62/2003
Sb. o volbách do EP neumožňuje dopsá-

ní voliče do výpisu ze seznamu voličů ve
dny voleb ve volební místnosti. Voliči,
který není zapsán ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do EP, okrsková vo-
lební komise hlasování neumožní. To
neplatí, pokud volič hlasuje na voličský
průkaz. O vydání voličského průkazu již
není možné žádat.

Jednou ze zvláštností voleb do EP je
skutečnost, že seznamy voličů se uzaví-
rají již 40 dnů přede dnem voleb a od 26.
dubna 2009 do nich není možno dopi-
sovat a ani vyškrtávat voliče, který se
přestěhuje do jiné obce. 

Volič v Přerově hlasuje ve volební míst-
nosti v tom volebním okrsku, kam pod-
le místa svého bydliště patří. Volební
místnosti jsou stejné jako v Senátních
volbách v roce 2008.

Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů požádat o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (doma),
ale pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. Volič může hlasovat v ja-
kékoli volební místnosti na území ČR, po-
kud hlasuje na voličský průkaz.

Hlasovací lístky budou dodány všem
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb a na požádání je obdrží i ve voleb-

ní místnosti. O přízeň voličů se bude
ucházet 33 „volebních stran“.

Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky, anebo cestov-
ním průkazem. Volič, který je občanem
jiného členského státu EU, prokáže po
příchodu do volební místnosti svou to-
tožnost a občanství jiného členského
státu EU. Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s voličským průkazem, je
povinen odevzdat okrskové volební ko-
misi tento průkaz. 

Volič od okrskové volební komise ob-
drží prázdnou úřední obálku. Na žádost
mu okrsková volební komise vydá hla-
sovací lístky.

Volič hlasuje tak, že vstoupí do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V tomto prostoru vloží do úřed-
ní obálky 1 hlasovací lístek. Na hlaso-
vacím lístku může přitom zakroužko-
váním pořadového čísla nejvýše
u 2 kandidátů uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Jiné úpravy hla-
sovacího lístku nemají na jeho posuzo-

vání vliv. Pokud volič do úřední obálky
vloží více než jeden hlasovací lístek, a to
i téže „volební strany“, stává se jeho hlas
neplatným. Volič hlasuje osobně, za-
stoupení není přípustné. Po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky. 

V prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků, nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise. S voličem, který nemů-
že sám upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu anebo proto, že nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoli však člen okrskové vo-
lební komise, a hlasovací lístek za něho
v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do
úřední obálky a úřední obálku s hlasova-
cím lístkem vložit do volební schránky. 

Více informací naleznete webových
stránkách města nebo webových strán-
kách Ministerstva vnitra ČR na adre-
sách: www.mu-prerov.cz/cs/magist-
rat/magistrat-upozornuje/volby.html
nebo www.mvcr.cz/clanek/volby-do-
evropskeho-parlamentu-2009.aspx

Jaroslav Sláma, odbor vnitřních věcí MMPr

Volby do Evropského parlamentu – podmínky hlasování

Už koncem března schválil ministr
pro místní rozvoj Cyril Svoboda tak
zvané Integrované plány rozvoje měst.
V současné době končí uzavírání smluv
mezi ministerstvem a městy o realiza-
ci těchto plánů. Mezi 41 obcemi, které
získají podporu, patří i Přerov. Schvá-
lení dokumentu přitom otevírá mož-
nost k velmi všestrannému čerpání
prostředků z fondů Evropské unie. 

„Kvůli převisu poptávky byl původní
rozpočet poněkud zkrácen, přesto bude
mít Přerov možnost do roku 2013 vy-
čerpat i tak značnou finanční dotaci na
zkrášlení a modernizaci vybraných čtvr-
tí. Konkrétně se bude jednat o částku
3.479.083 eur. Ve vymezené zóně Pře-
rov-Jih, kam patří domy v ulicích Koje-
tínská, Husova, Škodova, Denisova a ce-
lé sídliště Jižní čtvrť, přispějí tyto pení-
ze k vybudovaní parkovišť, dětských
hřišť, k rozšíření uličních prostor a k re-
kultivaci dalších veřejných prostranství.
Majitelé bytových domů, což v uvedené
zóně není jenom město, ale i stavební
bytové družstvo a soukromí vlastníci,
dostanou rovněž značný příspěvek na
opravy a modernizace svých nemovi-

tostí,“ vysvětlil Mgr. Martin Navrátil
z Úřadu práce, odboru pro sociální za-
čleňování.

Integrovaný plán usnadní čerpání
i dalších prostředků Evropské unie. Asi
50 miliónů korun by se mělo utratit na
projekty směřující ke zlepšení soužití
mezi většinovou populací a obyvateli
převážně romských sídlišť, dále na pro-
jekty vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti
dlouhodobě nezaměstnaných. Peníze
mohou být použité i na zvýšení bezpeč-
nosti ve městě či podporu školství a so-
ciálních služeb. Realizátory projektů bu-
dou kromě samotného města rovněž ne-
ziskové organizace působící v Přerově,
zejména Člověk v Tísni, Kappa-Help
a Armáda spásy, Základní škola Boženy
Němcové a Mateřská škola Komenské-
ho. Na dalších aktivitách budou spolu-
pracovat také Policie české republiky,
Úřad práce v Přerově a další státní insti-
tuce, privátní subjekty a nevládní orga-
nizace. 

O projektech, které získají evropské
dotace v rámci Integrovaného plánu, vás
budeme na stránkách Přerovských listů
pravidelně informovat. Šaf

Evropské peníze půjdou 
i na rozvoj Přerova

Více než 2,8 milionů korun získala
z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Základní škola
a Mateřská škola Mateřídouška Přerov-
Předmostí, Pod skalkou na podporu
vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Jedná se převážně
o žáky se zdravotním postižením. 

Z podpory je financován tříletý projekt
Mateřídouška bez bariér zaměřený na
začlenění těchto žáků do výuky běžné
základní školy. Na projektu spolupracu-
je základní škola Mateřídouška s Uni-
verzitou Palackého v Olomouci.

Ke zkvalitnění podmínek vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami bude z projektu, který je spolufi-
nancován z prostředků ESF a státního
rozpočtu ČR, financováno nové vybave-
ní za účelem realizace léčebně pedago-
gické a logopedické podpory, dále pak
speciální vybavení pro sportování zdra-
votně postižených žáků a počítačové vy-
bavení. Finanční podpora je také určena
na rozšíření působnosti speciálního pe-
dagoga na školním poradenském praco-
višti a na odborné vzdělávání pedagogů.

Ivana Vašinová, projektový manažer

Základní škola získala
z Evropského sociálního
fondu finanční podporu

Práce na PC
www.pracezdomu.com

INZERCE
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�30. 5.–6. 6.  Berounsko – Amerika, J. ·vec
�4. 6. • Morkovice–Zdislavice–Zborovice,
15 km, J. Pûãek, odj. 5.59 hod.
�4. 6. • Odry–Jestfiebí–Fulnek, 12 km,
V. Visnar, odj. 6.03 hod.
�6. 6. • Huslenky–Makyta–Papajské sed-
lo–Halenkov, 22 km, J. Sedláková, odjezd
6.03 hodin
�11. 6. • Otrokovice–Budaãina–Komín-
ky–Kostelany, 20 km, M. Sahaj, odj. 6.56 hod.
�11. 6. • Suchdol–pfiehrada–Ol‰ová–Odry,
13 km, V. Visnar, odj. 6.03 hod.
�18. 6. • Ramzová–Keprník–Vozka–Bran-
ná, 20 km, J. Pûãek, odj. 5.59 hod.
�18. 6. • Grygov–Království–Blatec, 10 km,
Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
�20. 6. • Doubravice–Lysice–âerná Hora–
Rajec Jestfiebí, 17 km, L. Bafiinka, odj. 5.59 hod.
�25. 6. • Anenská Studánka–Palice–âes-
ká Tfiebová, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�25. 6. • Stfielná–Francova Lhota–Pulãin-
ské skály–Lideãko, 15 km, J. ·vec, odjezd
6.03 hodin

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

�3. 6. • Fulnek–Stfiíbrné jezírko–Odry, 10
km, vlak 8.03 hod., L. Poláková
�6. 6. • Budi‰ov n. B.–Podlesí–âervená
hora–Guntramovice–Vild‰tejn–Budi‰ov n.
B., 24 km, vlak, 6.03 hod., V. Wnuk
�10. 6. • Uh. Hradi‰tû–Velkomoravsk˘
dvorec–Rovnina–sv. Roch–Uh.Hradi‰tû,
12 km, vlak 7.42 hod., C. Punãocháfiová
�17. 6. • Branná–Pasák–Pfiední Aloi-
sov–Banjaluka–Branná, 13 km, vlak 6.37
hod., V. Polidorová

�27. 6. • Javorník n. V.–Filipovské údo-
lí–Velká Javorina–Vápenky, 22 km, vlak
5.42 hod., V. Wnuk

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

�2. 6. v 19 hodin • schÛze v restauraci Pi-
vovar
�6. a 7. 6. • Na Macochu na kole, Pfie-
rov–Skalka–Alojzov–Sloup–Macocha–Blan-
sko–Kfitiny–Drnovice–Kojetín–Pfierov, 75,80 km,
J. Halífi, Hvûzda 8 hod., cyklo
�11.–15. 6. • Dunajská cyklostezka, Pfie-
rov–âern˘ KfiíÏ–Passau–Aschahch–Linz–Melk–
Krems–Tulln–Wien–Bfieclav–Pfierov, 5 dnÛ, 500
km, Ant. Koufiil, vlak 5.39 hod., cyklo
�12.–14. 6. • âeské Stfiedohofií, V. Îerno-
seky–Stfiekov–V. Bfiezno–Povrly (noc)–Vûtru-
‰e–Lovo‰ (noc)–Mile‰ovka, 3 dny, V. Koutn˘, J.
Balcárek, vlak 4.46 hod., pû‰í, VHT
�13. 6. • Memoriál Jaroslava ·varce, 50,
35, 24, 15 km, TJ Sokol Velk˘ Újezd, bus
6.40 hod., pû‰í
�19. a 20. 6. • Noãní pfiechod Host˘nsk˘ch
vrchÛ, Rajnochovice–Lázy–Troják–U Tfií kame-
nÛ–Skaln˘–Host˘n–Bystfiice pod Host˘nem,
P. Jakubiãek, vlak 19.23 hod., pû‰í
�20. 6. • Konické ‰trapáce, Na kole okolo
Konice, trasy dle propozic pofiadatele,  CT
20–120 km, PT 10–50 km, TJ Spartak Pfierov,
Konice, ·enk Na Staré po‰tû, 6.30–9.30 hod., pû-
‰í, cyklo
�20. a 21.6. • Dûtské tábofiení, Jívová,
10 km, J. Martinek, vlak, pû‰í
�26.–28. 6. • Rychlebské hory na kole, Ha-
nu‰ovice–Nová Seninka–Ladek Zdroj–BorÛvko-
vá hora–N˘znerovské vodopády–Lipová láz-
nû–Zábfieh na Moravû, 60–90 km dennû, J. Ha-
lífi, vlak 6.59 hod., cyklo

INZERCE

SLEVY
NOVÁ

NEJ...

AUTO
•BOXY
•NOSIâE
•DOPL≈KY
•KOSMETIKA
•BATERIE

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00 • So 8.30–12.00

INZERCE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
Termín Zájezd Cena za osobu

Německo Hitlerovo Orlí hnízdo 
4.6. a Berchtesgadensko

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 1.000 Kč

Německo Ennská cyklostezka 
8.–11.6. z Nízkých Taur k Dunaji

v ceně: 3x ubytování s polopenzí,doprava luxusním busem
z Přerova a Olomouce, přeprava kol 4.900 Kč

Polsko Krakow a Wieliczka
10. 6. (královský zámek Wawel, solné doly)

v ceně: doprava busem z Olomouce 500 Kč

Německo Zámky Ludvíka Bavorského 
14.–16. 6. (Neuschwannstein, Linderhof, Herrenchiemsee)

v ceně: 1x ubytování se snídaní, doprava luxusním busem
z Přerova a Olomouce 3.050 Kč

Německo Hitlerovo Orlí hnízdo 
18.6. a Berchtesgadensko

v ceně: doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 1.000 Kč

Rakousko Wasserlochklamm 
v ceně: vstupné do soutěsky,24.6.
doprava luxusním busem z Přerova a Olomouce 800 Kč

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

NEJVÝHODNĚJŠÍ DOVOLENÁ U MOŘE
S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU V CENĚ!

!!! DÍTĚ ZDARMA !!!

Hotel s polopenzí 
a dopravou autobusem

od 5.990 Kč

Apartmán
s dopravou autobusem

od 2.690 Kč

LAST MINUTELAST MINUTE

–50%–50% Aktuální
nabídky na

www.victoria-ck.cz
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INZERCE

INZERCE

INZERCE

hodin

hodinaktuální zpravodajství

písnièky na pøání

Události regionu

Hrajeme pro radost 

pondìlí - pátek v 7.00, 13.00 a 17.00

pondìlí - nedìle od 17.00

objednávejte ihned

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

ŽHAVÁ NABÍDKA NA REKONSTRUKCI KUCHYNÍ

Kuchyně Voráč s.r.o.
Wellnerova 3
Olomouc
779 00

tel.: 585 388 120
gsm: 739 076 677
e: studio@vorac.cz
www.vorac.cz

* akce platí při objednání kuchyně v kuchyňském studiu Voráč do 31.8.2009
Šetříme na reklamě, zákazníkům poskytneme lepší podmínky.
Obchodní podmínky a podmínky pro získání odkupu k dispozici na:

1.000,- až

5.000,- Kč

za vaši

starou kuchyni

Vaši stávající kuchyni zadarmo
- demontujeme
- odvezeme
- ekologicky zlikvidujeme
  a navíc Vám za ni zaplatíme až 5000,- Kč!*

- cena jako při nákupu na internetu
- doprava a montáž samozřejmostí

Mimořádná sleva na spotřebiče 25%*

✁

Tentokrát se však pro přerovský vele-
trh otevřou brány Výstaviště v pátek
a sobotu 9–18 hodin, v neděli do 17 ho-
din (předcházející ročníky probíhaly na
zimním stadionu). 

Partnerem akce je město Přerov, které
připravuje pro návštěvníky prezentaci
investičních záměrů a realizovaných
projektů. Nebude chybět kulturní vy-
stoupení a oficiální přivítání návštěvní-
ků představiteli města. 

Jaké informace získáte?
Seznámíte se s širokou nabídkou sta-

vebních materiálů a technologií - zdících
materiálů, oken a dveří, zateplování, sa-
nací a hydroizolací, střešních systémů,
zateplení lodžií, vybavení koupelen, ob-
kladů a dalším. Nebude chybět vybave-
ní interiérů, nábytek, kuchyňské linky,
bytové doplňky. Oblast vytápění před-

staví kotle a otopná tělesa, kamna, krby
i solární kolektory, tepelná čerpadla, ne-
budou chybět klimatizační jednotky. Za-
jímavá je nabídka typových domů kla-
sických, nízkoenergetických a dřevosta-
veb. I tato akce se ponese v duchu úspor
energie i v návaznosti na program SFŽP
Zelená úsporám.

Výstavu obohatí také prezentační pa-
nely zajímavých staveb přihlášených do
architektonické přehlídky Stavba roku
2008 Olomouckého kraje.

Doprovodný program
Pořadatelé připravili pro návštěvníky

také odpočinkovou zónu se zábavným
programem pro děti i dospělé.

Můžete zhlédnout mimo jiné módní
přehlídku, vystoupení kouzelníka, cyk-
lotrialové exhibiční vystoupení i taneč-
ní vystoupení.

Pozvánka

DraÏba zdûného rodinného domu 
2+1 s 1 NP a podkrovím, v obci 

Měrovice nad Hanou, okres Přerov. 
Dům je řadový, stojící v centru obce.

Je napojen na všechny inženýrské sítě.
Nejnižší podání: 100.000 Kč.

Tržní odhad: 200.000 Kč.
www.eurodrazby.cz

tel: 800 900 490

Mezi námi – Dny
zdravotně postižených
18.–20. 6. Výstaviště Flora Olomouc –
Smetanovy sady, pavilony A, E • veletrh
pomůcek a služeb pro zdravotně posti-
žené. Denně od 10–18 hodin, poslední
den výstavy do 16 hodin.

➔Tradiční výstava 
Postav dům, zařiď byt

Prodejní a prezentační výstava stavebnictví a bytového
vybavení Postav dům, zařiď byt se uskuteční letos již po

dvanácté od pátku 19. do neděle 21. června.

Pozvánka
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1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

fiímská
bohynû
úrody

PomÛcka:
kirat maroditi

hromadné
získávání

osob

ofii

slovensky
„jak“

ãistit
vodou

hranice

textilní
surovina

nûmeck˘
filosof

chytací
zafiízení

podstavec

modfie
zbarven˘

zátoka

ptaãí
pero

velká
ryba

nad‰ení

zámezí

ta i ona

nálev

‰kodliv˘
brouk

ãern˘
pták

pfiespolní
bûh

silnûj‰í
tyã

MPZ Ma-
dagaska-

ru
fiímsk˘ch

99 celovati úsluÏ-
nost

odskoãit
stranou

jméno
herce

Conne-
ryho

kombi-
néza

drobn˘
náboj

jefiáb

sever‰tí
paroháãi

mujÏské
jméno

tur. jedn.
délky

znaãka
kilobitu

br˘le

hust˘ cuk.
roztok

kolos

zkr. svû-
tové
orga-
nizace

âapkovo
drama

plazi

kunovitá
‰elma

noãní
podnik

stará sol-
mizaãní
slabika

japonsk˘
odûv

osobní
zájmeno

nach˘-
lení

anglicky
„pero“

ãeleì

v˘plÀ div.
kost˘mÛ

znaãka
radia

bahno

Krokova
dcera

záhyby na
látce

kontrabas

znaãka
stroncia

mongol.
pastevec

primát

lemy

zpÛsob
pletení

Evropan

listnat˘
strom

ãást
obliãeje

pfiíbuznákouty

malé
mnoÏství

ãesk˘
herec

chÛzí
zdolat

Tajenka křížovky: Japonské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Ptákům v klecích se stýská po oblacích.

Přerované se opět mohou
těšit na Slavnosti léta. Letos
mají pozměněnou podobu.

„Uskuteční se v pátek 26. června v krás-
ném prostředí městského parku Micha-
lov. Podstatná změna je v tom, že letos
plánujeme oslavy pouze v jednodenní
podobě. Budou však rozděleny do tří čás-
tí a dramaturgie celého dne je bohatá,
pamatujeme na všechny věkové katego-
rie,“ ujistil nás Rudolf Neuls, ředitel Slu-
žeb města Přerova a hlavní organizátor.

„Pro děti a žáky MŠ a I. stupně ZŠ při-
pravila agentura Family Pavla Nováka
komponovaný pořad s názvem Hurá na
prázdniny, který začne již v 10 hodin do-
poledne. Představí se samotná kapela

Family se svými sólisty a celá řada uměl-
ců a dalších účinkujících. Z těch zná-
mějších uvidíte například Železného Ze-
kona, Magic Sebastian, taneční skupinu
D2 Dance a ze Slovenska přijede Vlado
Kulíšek – špičkový mim. Součástí pro-
gramu budou sportovní aktivity, soutě-

že o drobné ceny a dětské pěvecké Ka-
raoke,“ vyjmenoval Rudolf Neuls.

„Na 17 hodin připravili pořadatelé kul-
turní akci, která je již po několik let spo-
jena s bílým sportem, tenisem. Akade-
mie Petra Huťky nabídne vystoupení
Heleny Vondráčkové, Vašo Patejdla, Pet-

ra Jandy a populární dvojice Mladý – Ná-
hlovský. 

Dalšími z účinkujících budou zpěváci
a baviči, například František Nedvěd, Ivo
Jahelka a Mirek Paleček, stále mladý Jo-
sef Laufer, Pepa Dvořák, Karel Šíp a pro
Přerov neodmyslitelný Pavel Nový. To
vše bude letos k vidění a slyšení pod ná-
zvem Tenisová akademie baví Přerov
a je to součást letošní Akuna show 2009,“
informoval Neuls.

„Závěrečná část oslav bude patřit ve-
černímu programu, jehož začátek je sta-
noven na 21. hodinu. Akci zajišťuje sku-
pina historického šermu Markus M,“
sdělil Neuls a zdůraznil, že večerní show
Prométheus bude určitě efektním a dů-
stojným závěrem celého dne. Šaf

Přijďte se pobavit na Slavnosti létaPozvánka

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�1. 6. • U‰ní problémy – Olga Îupková (zdra-
votní sestra)
�8. 6. • Mezi bezvládím a absolutismem.
âeské zemû v letech 1439–1620 – Mgr. Lubor
MaloÀ
�15. 6. • Îivot v Benátské lagunû (ostrovy
Burano, Murano a Torcello) – Mgr. Vlasta Gre-
gorová
�22. 6. • Baroko ve Francii – Mgr. Hana
M. B. NároÏná

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�4. 6. • Batikování – sypaná technika (s se-
bou si pfiineste triko ze 100% bavlny)
�11. 6. • Dekoraãní kvûtinka
�25. 6. • Závûsná ozdoba Window-color

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

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

Kavárna pro seniory
�24. 6. v 16 hod. • âína – Olga Îupková

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Desátý jubilejní ročník Mostů, který
se odehrává ve znamení sbližování svě-
ta zdravých se světem postižených, se
uskuteční již za pár dní opět na přerov-
ském výstavišti, letos nově pro veřej-
nost pouze v pátek 5. června.

„V průběhu tohoto dne si přijdou na
své děti i dospělí. Letošní ročník nese to-
tiž podtext Slavíme narozeniny. V areá-
lu budou probíhat různé sportovní akti-
vity, kulturní vystoupení účastníků set-
kání, ukázky vojenské pozemní, letecké,
policejní i hasičské techniky a k vidění
bude spousta dalších zajímavostí. Ne-
budou chybět populární osobnosti.

Z nestorů vystoupí Železný Zekon a po-
řad bude moderovat opět Michal Janča-
řík. Představí se zpěváci muzikálové
show Muzikál ze střední a zpěvačka Tan-
ja. Páteční program vyvrcholí večer, a to
již tradičním koncertem s příznačným
názvem Hvězdný večer. Poslechnete si
Helenu Zeťovou, 5 Angels, Marka Ztra-
ceného, Gipsy CZ. Na závěr nebude chy-
bět velký ohňostroj,“ seznámila nás
s programem jedna z organizátorů Ka-
mila Stroinová.

Parkování bude zajištěno v areálu vý-
staviště, vjezd bude označen na příjezdo-
vé komunikaci k výstavišti. Šaf Železný Zekon – nestor i 10. ročníku Mostů

Mosty – setkání dvou světů

■ Senioři PSP
�18. 6. • setkání seniorÛ PSP na terase res-
taurace Strojafi. K poslechu i tanci hraje hudební
skupina Casablanka od 14. 30 do 18. 30 hodin.
Zveme i neãleny odborové organizace, b˘valé za-
mûstnance.
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti • tel. 581 736 580
Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ venkovní koupání koupání pára rekondiãní

bazén 50m bazén pronájem bazén imob. obãanÛ dÛchodci vefiejnost stoly Slender

pondûlí zavfieno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 14–18 11.30–13.30 15–16 13.30–20.30

úter˘ 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 14–18 16–17 14–15 7.30–14.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–16, 18–19 14–18 11.30–13.30 13.30–20.30

ãtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 14–18 14–16 13.30–20.30

pátek 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–17, 20–21 14–18 15–17 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 10–18 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 10–12 10–20 10–12 zavfieno
Od poloviny června předpokládáme zahájení víkendového provozu na koupališti v Penčicích od 9.30 do 19 hodin.
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■ Muzeum Komenského

■ SVČ ATLAS a BIOS
�1. 6. • Den dûtí, BIOS, den pln˘ soutûÏí a her
�3. 6. • Gymnastická soutûÏ I., Atlas
�5. 6. • Vystoupení dûtí na pfierovském v˘-
stavi‰ti v rámci akce Mosty 2009
�8. 6. • Závod odráÏedel pro nejmen‰í, Atlas
�10. 6. • Zlatá plotice, Bios
�23. 6. • Závûr ‰kolního roku na doprav-
ním hfii‰ti, Atlas

www.svcatlas-bios.cz

■ Duha Klub Dlažka
�11.–14. 6. • Bájeãná Sázava – zájezd pro
milovníky vodáckého sportu nebo cyklistiky
�19.–24. 6. • Kurz pro praktikanty
�26. 6.–3. 7. • Jedineãná DlaÏka – spor-
tovní t˘den pro mládeÏ
�prázdninové tábory pro dûti, mládeÏ, ro-
diãe s dûtmi i dospûlé, pfiímûstské tábory
Palackého 1 • tel. 581 331 438, 603 88 66 44 

dlazka@dlazka.cz • www.dlazka.cz

■ Městský dům
�14. a 28. 6. ve 13. 45 hodin • Nedûlní
párty pfii dechovce. Nedûlní taneãní odpo-
ledne s dechovou hudbou Záhorská kapela.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Hrad Sovinec

■ Hrad Helfštýn
v ãervnu dennû mimo pondûlí 9–18 hodin

�do 1. 11. • Expozice historické mincov-
ny, suterén hradního paláce
�do 30. 8. • Christine Habermann von Hoch
– Kovové variace, Galerii na 2. nádvofií
�6. a 7. 6. • Stfiedovûké odpoledne se sku-
pinou historického ‰ermu BERENDAL. Pro-
gram k mezinárodnímu dni dûtí. Bez pfiíplatku na
vstupném, ve 13 a 15 hodin.
�20. a 21. 6. • Pfiedstavení skupiny histo-
rického ‰ermu BUHURT z Kfienovic u Slav-
kova s pásmem scének z rÛzn˘ch historick˘ch
období, ve 13 a 16 hodin.

Pro děti od 8 do 15 let letní tábor s hudebním zaměřením. Tábor se bude ko-
nat od 6. do 12. srpna na Tesáku – Chata Slovan. Součástí komplexu je hřiště, bazén a oh-
niště, vše uprostřed krásné přírody. Hlavní náplní budou zkoušky sboru a flétniček, celotá-
borová hra, soutěže spojené se zpěvem, ale i tábornickými znalostmi, odpolední výlety do
okolí, rekreační sporty a večerní programy. Táboru se mohou účastnit i děti, které se zpě-
vem a hrou na flétničky nemají žádné zkušenosti.

Nabídka letních táborů je pestrá

Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod. 

�Stálé expozice
�do 14. 6. • Sláva tereziánského tolaru.
Vládní mincovnictví 2. poloviny 18. století (His-
torick˘ sál)
�do 30. 8. • Hurá za Ferdou Mravencem!
(Galerie, vernisáÏ 30. 5.)
�5. 6.–16. 8. • V˘znamné osobnosti ães-
ké vûdy a techniky (putovní v˘stava Národní-
ho technického muzea v Praze, Velk˘ v˘stavní sál,
vernisáÏ 4. 6. v 17:00 hod.)
�12. 6.–23. 8. • Mazel Tov! Dûjiny Ïidovské
komunity v Pfierovû (Mal˘ v˘stavní sál, vernisáÏ
11. 6. v 17 hod.)

Korvínský dům Horní nám. ã. 31
�3. 6. v 16.30 hodin • Mezi váleãn˘mi po-
Ïáry (Pfierov v 1. polovinû 20. století). Pfiedná‰-
ka, Mgr. M. Chumchal.

Ornitologická stanice
po–pá 8–16 hodin, so a ne 9–17 hodin, jindy

po domluvû
�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 1. 11. • Nástrahy, pasti a Ïeleza na
‰kodnou. ·okující v˘stava o lidské krutosti. 
�20. 6. • Prohlídka parku Michalov s prÛ-
vodcem. Vyprávûní o historii parku, o jeho jed-
notliv˘ch ãástech, seznámení s dfievinami parku.
Odchod v 9.30 od budovy ORNIS.
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ do 1. 11. •
Nástrahy, pasti a Ïeleza na ‰kodnou ❙ Ptá-
ci ❙ Vodní ptáci ❙ Stromy (e-mail: kosturo-
va@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

ORNIS tel. 581 219 910

�13. a 14. 6. • Soumrak loupeÏníkÛ, netra-
diãní ‰ermífiské prohlídky, souboje a ukázky bo-
jov˘ch technik od gotiky po renesanci.
�27. a 28. 6. • Prokletí ãerné vdovy, celo-
denní historická akce. Úãinkuje skupina historic-
k˘ch scén, kejklífi, skupiny scénického ‰ermu, so-
kolník a loutkové divadlo.

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029, 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

Duha klub Dlažka
Hravé příměstské tábory pro děti 6–13
let v Přerově a okolí – vždy všední dny
v Klubu Dlažka i na hřišti, v lese, v parku,
na výletě. Stolní hry, míčové hry, turisti-
ka, malování a spousty jiných aktivit.
Termíny: 1.–3. 7., 7.–10. 7., 13.–17. 7.,
20.–24. 7., 27.–31. 7., 3.–7. 8., 10.–14. 8.,
17.–21. 8., 24.–28. 8. Mimo prvních dvou
kratších termínů vždy pondělí až pátek od
8.30 do 16.30. hod. Cena: 1.100 Kč/1 tý-
den, cena 1. tábora 650 Kč, 2. tábora
850 Kč. Možno se zúčastnit jen částí týd-
ne, pak je cena 250 Kč/den. Přihlášky
a informace: Duha Klub Dlažka, Palacké-
ho 1, tel. 581 331 438, mobil 603 88 66 44,
dlazka@dlazka.cz. 

Kompletní nabídka www.dlazka.cz

Brontosaurus Delfín
Vodácký puťák Lužnice, 26. 7.–2. 8., věk:
10–17 let, cena 2750 Kč. Dětský vodácký
tábor na kánoích s instruktory. 
Vesmírné záhady, 16. 8.–29. 8., věk: 8–15
let, cena 2800 Kč. Stanový tábor u Jívové.
Země pro děti, 9. 8.–16. 8., rodiče s dět-
mi 3–10 let, dítě 1500 Kč, dospělý 1800
Kč. Stanový tábor v Jívové u Olomouce. 
Informace a přihlášky: Karel Jílek, tel. 776
036 046, e-mail: delfin@brontosaurus.cz

delfin.brontosaurus.cz

Centrum pro volný
čas mládeže

Tábory na Horní Bečvě v Beskydech:
1.–10. 7., tábor pro děti od 8–12 let, cena
2800 Kč; 10.–19. 7., tábor pro mládež
13–18 let, cena 3100 Kč

tel. 608 909 916 • www.cvcm.cz 

■ Nabídka letních táborů

Pohádkovým lesem
V sobotu 6. 6. se mohou děti a rodiče za-
toulat do deseti nejznámějších pohádek.
Na koupališti Laguna u restaurace Bašta
u Dokládalů začíná od 13 hodin 17. ročník
ORIZARA – Pohádkovým lesem. Zvou hr-
dinové známých pohádek a TOM Lišáci.

Pozvánka

promenádní
koncerty

Michalov
âERVEN • nedûle v 15 hodin

7. 6. Academic Jazz Band
14. 6. Hezky ãesky
21. 6. Rabussa
28. 6. Dechov˘ orchestr Haná + hosté

v mûstském 
parku

Do středu Země, za kocourem na kraj
světa, do divočiny, za zvířaty nebo do
pravěku se během letních prázdnin po-
dívají účastníci některého z táborů, kte-
ré pořádá přerovské Středisko volného
času ATLAS a BIOS (SVČ). „Naše nabíd-
ka je letos opravdu široká. Ve vybraných
termínech máme dokonce hned několik
akcí současně,“ prozradila ředitelka SVČ
Mgr. Blanka Mašková.

Pro menší děti jsou určeny příměstské
tábory. V jejich pestré náplni nebude
chybět hudba, sportování, výtvarné čin-
nosti, hrátky se zvířátky, turistika, po-
znávání přírody i památek, ale hlavně
spousta zábavy. „K výhodám tohoto ty-
pu tábora patří kromě nižší ceny předev-
ším to, že děti k nám přijdou vždy ráno

a odpoledne se pak zase vrací domů
k rodičům,“ řekla Blanka Mašková. 

V SVČ nezapomínají ani na rodiče, kte-
ří rádi tráví aktivní dovolenou spolu se
svými dětmi. Kromě klasických táborů,
zaměřených tématicky na keramiku,
zpěv nebo tančení, letos ve středisku no-
vě organizují pro děti i rodiče pobyt
v krásné přírodě Beskyd a v posledním
prázdninovém týdnu poznávání pamá-
tek našeho hlavního města. 

„Zájemci nás mohou kontaktovat na
obou místech vzdělávání, tedy v ATLASu
i v BIOSu. Přihlášky na tábory přijímáme
stále,“ uzavřela Blanka Mašková.

Informace je možné získat také na
www.svcatlas-bios.cz. 
Dagmar Kolomazníková, SVČ ATLAS a BIOS

Atlas a Bios připravil dětem nabité prázdniny



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

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 16. června 2009

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Jan Botek poprvé v Pře-
rově představí své pas-
tely, litografie a oleje.
Pochází z Uherského
Hradiště, jeho výtvarné
myšlení a cítění výraz-
ně ovlivnil historik
umění prof. Igor Zhoř
z Brna. Pracuje s tzv. iri-
sem, což je přechod
z jedné barvy do druhé
a s efektem lavírování
pro vytváření barev-
ných struktur. V po-
sledních deseti letech
se věnuje nejvíce tech-

nice pastelu, která mu umožňuje svobodněji zacházet s barvou a pomocí různých
malířských postupů dynamizovat plochu obrazu. Náměty hledá v okolní realitě – kra-
jina, cyklus moravských kostelů a kaplí, kytice, zátiší a nevyhýbá se ani stylizovaným
portrétům. Stále více také inklinuje k „podstatě slovácké duše“ a tak v jeho tvorbě na-
cházíme mimo jiné studnu mezi vinohrady, stodoly, osamocené stromy.
V druhé polovině měsíce června si můžete v galerii prohlédnout také nové kolekce
grafiky Věry Kotasové, Josefa Lieslera, Katariny Vavrové a Adolfa Borna.

V červnu uplyne již deset let od otevření Minigalerie ŽEROTÍN Z.H., která si získa-
la v Přerově své místo na poli výtvarného umění. Minigalerie není zisková a za ce-
lou dobu svého trvání provoz zajišťuje na své náklady ŽEROTÍN Z.H. s.r.o.
Vystavovalo zde více než 70 výtvarných umělců, počínaje akademickými malíři až
po výtvarníky, kteří mají malování jako zálibu. K 10. výročí zde budou vystavovat
výtvarníci, kteří s Minigalerii dlouhodobě spolupracují.
Akvarely s motivy Přerova, ale i ručně dělané náhrdelníky a náušnice vystaví Pavlína
Haderková-Filoušová. Zákoutí Přerova představí i Radomíra Trojanová a Lenka Ja-
senská. Velmi atraktivní jsou zátiší s květinami od Vlasty Tvrdé. Malebné krajiny ma-
lované osobitým způsobem vystaví Vilém Pokorný, Miroslav Teplý a Miroslav Dyl.
Atraktivností upoutá umělecké sklo z Glass Atelieru Morava z Vizovic a reliéfy z umě-
lého kamene od Nové Akropolis z Olomouce. Výstava potrvá do 31. července.

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

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

Martin Španiel – kresby
Autorovy kresby – fantazie jsou druhem řeči,
která dopodrobna a nejmenších detailů popi-
suje různé etapy jeho života; etapy radostné,
smutné i vášnivé duševní bouře odehrávající
se při vážných rozhodnutích, ale i relaxaci,
odpočinku a štěstí. Úplný pohled do autoro-
va srdce má jen jedna osoba a dalším je něco
málo umožněno přečíst z jeho děl.
V červnu vás také chceme pozvat na artete-
rapii a muzikoterapii, která probíhá pod ve-
dením specialistky v této oblasti Mgr. Jitky
Králíkové. Netradiční hudební nástroje vám
zahrají muzikofiletickou pohádku a automa-
tická kresba o vás něco napoví. Více informa-
cí (včetně termínů) na www.galeriecent-
rum.estranky.cz nebo na tel.: 776 866 336 ne-
bo přímo v galerii.

Jan Botek, Kunovské stodoly

V měsíci červnu si mohou náv-
štěvníci Domečku vybrat z kolek-
ce souborné výstavy užitkové ke-
ramiky Jaromíry Štěrbové, Jiřího
Kalabise, hrdějovické kameniny
a keramiky s motivy zvířat od Zu-
zany Strakové. Manželé Šikovi
představí svoji novou kolekci růz-
ných skleněných misek a barev-
ných skleněných šperků. Z origi-
nálního textilu potěší nová malo-
vaná trička Jany Kubínové, její
originální ubrusy, prostírání
a kapsáře. Kolekce patchworku

z dílny Petra Procházky také příjemně osvěží letní nabídku uměleckých řemesel.

Martin Španiel

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1.–3. 6. v 17.30 hod. • X-MEN ORIGINS:
WOLVERINE (USA, akãní, titulky). ReÏie: Gavin
Hood. Hrají: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Li-
ev Schreiber.
�1. a 2. 6. ve 20 hod. • JMÉNEM KRÁLE

(âR, historick˘, premiéra). ReÏie: Petr Nikolaev.
Hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza, Da-
vid Prachafi.
�4.–7. 6. v 17.30 hod. • BÁJEâN¯ SVùT
SHOPAHOLIKÒ (USA, romantická komedie, ti-
tulky, premiéra). ReÏie: P. J. Hoga. Hrají: Isla Fis-
cher, Hugh Dancy, Jean Cusack.
�4. a 5. 6. ve 20 hod. • MILIONÁ¤ Z CHA-
TRâE (UK/USA, drama, titulky). ReÏie: Danny Bo-

yle, Loveleen Tandan. Hrají: Dev Patel, Freda Pin-
to, Anil Kapoor. 
�6. a 7. 6. ve 20 hod. • PODIVUHODN¯
P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA (USA, drama,
titulky). ReÏie: David Fischer. Hrají: Brad Pitt, Ca-
te Blanchett, Julia Ormond, Jason Flemyng.
�8.–10. 6. v 17.30 hod. • POSLEDNÍ DÒM
NALEVO (USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie:
Denis Iljadis. Hrají: Tony Goldwyn, Monica Pot-
ter, Sara Paxton.
�8. a 9. 6. ve 20 hod. • P¤EDâÍTAâ (USA,

drama, titulky, premiéra). ReÏie: Stephen Daldry.
Hrají: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross.
�11.–17. 6. v 17.30 hod. • NOC V MUZEU 2
(USA, komedie, dabing, premiéra). ReÏie: Shawn
Lavy. Hrají: Ben Stiller, Amy Adams, Johan Hill,
Robin Williams
�11.–16. 6. ve 20 hod. • ANDùLÉ A DÉMONI
(USA, drama/thriller/krimi, titulky, premiéra). ReÏie:
Ron Howard. Hrají: Tom Hanks, Ewan McGregor.
�18.–23. 6. v 17.30 hod. • TERMINÁTOR
SALVATION (USA, sci-fi, titulky, premiéra). Re-
Ïie: McG. Hrají: Christian Bale, Sam Worthington,
Anton Yelchin.
�18.–21. 6. ve 20 hod. • PROMùNY (âR/Itá-

lie, drama, titulky, premiéra). ReÏie: Tomá‰ ¤eho-
fiek. Hrají: Dita Zábranská, Jan ZadraÏil, Alena
Ambrová.
�25.–28. 6. v 17.30 hod. • STAR TREK (USA,
sci-fi, titulky, premiéra). ReÏie: J. J. Abrams. Hra-
jí: Chris Pine, Jennifer Amorrison, Eric Bana.
�25.–28. 6. ve 20 hod. • DVOJÍ HRA (USA,
komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Tony Gilroy.
Hrají: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson.
�29. 6.–1. 7. v 17.30 hod. • LÍBÁ· JAKO
BÒH (âR, komedie). ReÏie: Marie PoledÀáková.
Hrají: Kamila Magálová, Oldfiich Kaiser, Eva Ho-
lubová, Jifií Barto‰ka.
�27. 6.–1. 7. ve 20 hod. • KRVAV¯ VALEN-
T¯N (USA, horor, titulky, premiéra). ReÏie: Pa-
trick Lussier. Hrají: Jensen Ackles, Jaime King,
Kerr Smith.

�3. 6. ve 20 hod. • PRACH âASU (¤ecko, Itá-
lie, Nûmecko, FR, Rusko, drama, titulky, premié-
ra). ReÏie: Theo Angelopoulos. Hrají: Williem Da-
foe, Bruno Ganz. 

�10. 6. ve 20 hod. • KDYÎ SE MUÎ VRACÍ
DOMÒ (Dánsko/·védsko, komedie, titulky, pre-
miéra). ReÏie: Thomas Vinterberg. Hrají: Olivek
Müller Knauer, Thomas Bo Larsen.
�17. 6. ve 20 hod. • OBâAN HAVEL P¤IKU-
LUJE (âR, dokument, premiéra). ReÏie: Jan

a Adam Novákovi. Hrají: Václav Havel, Pavel Fan-
dovsk˘, Jifiina Bohdalová.

�24. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • VÉVODKYNù
(USA/VB/Francie/Dánsko, historické drama, titul-
ky). ReÏie: Saul Dibb. Hrají: Keira Knightley, Ralph
Fiennes, Charlotte Rampling, Halley Atwell.

�7. 6. v 15.30 hod. • BOLT – PES PRO KAÎD¯
P¤ÍPAD (USA, animovan˘/rodinn˘, ães. dabing).
ReÏie: Chris Williams, Byron Howard. âesk˘ da-
bing: Sa‰a Ra‰ilov, Hana ·evãíková, Pavel Tesafi.
�14. 6. v 16 hod. • S KRTKEM DO POHÁD-
KY. Pásmo sedmi animovan˘ch pohádek o nej-
milej‰ích dûtsk˘ch pohádkov˘ch postavách. 
�21. 6. v 15.30 hod. • PEKLO S PRINCEZ-
NOU (âR, komediálnû ladûná pohádka). ReÏie:

Miloslav ·mídmajer. Hrají: Tereza Vofií‰ková, Ji-
fií Mádl, Petr NároÏn˘, Zlata Adamovská, Václav
Postráneck˘
�28. 6. v 15.30 hod. • DOBA LEDOVÁ II –
OBLEVA (USA, animovan˘/rodinn˘, ães. dabing).
ReÏie: Miloslav ·mídmajer. Hrají: Tereza Vofií‰-
ková, Jifií Mádl, Petr NároÏn˘, Zlata Adamovská,
Václav Postráneck˘.

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

■ ARTKINO ■

Užitková keramika s motivem kočky

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■


