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Velká letní literární soutûÏ 
Chcete se ponofiit do temn˘ch dûjin pfierovského ãarodûjnic-
tví, o nichÏ je v publikaci Pfierovsk˘ zámek zmínka? Zaujala
vás historická fakta, vztahující se k památkovû chránûn˘m
domÛm na Horním námûstí? Okouzlila vás procházka sta-
robylou fortnou k mûstsk˘m hradbám? Máte pfied oãima vod-
níky z Beãvy, mlynáfie z nedalekého Spálence, bludiãky
z hradních pfiíkopÛ? Bûhá vám mráz po zádech z hrÛz obec-
ního Ïaláfie v budovû dne‰ní matriky? Nedá vám spát histo-
rie nûkter˘ch domÛ, opfieden˘ch tajemnou minulostí?
Pak je tu pfiesnû pro vás velká letní literární soutûÏ, kterou
vyhla‰uje Galerie mûsta Pfierova, a jejímÏ ústfiedním téma-
tem budou místní dûjiny pravdivé i ménû fakticky doloÏené.
Dejte prÛchod své fantazii, inspirujte se v˘stavou Toulky Pfierovskou historií, poutavou
procházkou nejstar‰í historickou perlou – Horním námûstím, nebo ãetbou publikace
Pfierovsk˘ zámek. Zasaìte své pfiíbûhy, pohádky, povûsti nebo i dobové zprávy do pfie-
rovsk˘ch reálií a historick˘ch souvislostí a vymyslete poutavé pfiíbûhy, které budou s Pfie-
rovem a jeho minulostí nûjak˘m zpÛsobem spjaty.
Své pfiíspûvky mÛÏete posílat elektronicky na adresu ladagalova@seznam.cz, osobnû
doruãit do Galerie mûsta Pfierova nebo do Mûstské knihovny v Pfierovû. Rozsah by
nemûl pfiesáhnout dvû bûÏné textové strany formátu A4 pfii fiádkování 1.
Uzávûrka soutûÏe je poslední srpnov˘ den, v˘herci obdrÏí vûcné ceny a jejich pfiíspûv-
ky budou v záfií zvefiejnûny na webov˘ch stránkách galerie.
Literární soutûÏ organizují Galerie mûsta Pfierova a Mûstská knihovna v Pfierovû.

Kniha Pfierovsk˘ zámek je v prodeji po celou dobu v˘stavy v Galerii mûsta Pfierova.

Vûdomostní kvíz zamûfien˘ na otisky historie
v publikaci Pfierovsk˘ zámek
Otázka ã. 1:
Kter˘ listinn˘ dokument, jenÏ dokladuje pov˘‰ení Pfierova na královské mûsto z 28. led-
na 1256 Pfiemyslem Otakarem II., mÛÏete na v˘stavû Toulky pfierovskou minulostí
zhlédnout vãetnû ãeského pfiekladu?

a/ Listina krále rakouského a ãeského Albrechta II. o potvrzení privilegií Pfierovu
z roku 1439

b/ Listina císafie Zikmunda povolující Pfierovu pfiijímání pod obojí z roku 1436
c/ Listina Viléma z Pern‰tejna o udûlení svobod od daní na deset let tûm, ktefií

budou stavût na Kopci, z roku 1489

Otázka ã. 2: 
Kdo byl majitelem Pfierovského panství v letech 1475–1521?

a/ Karel star‰í ze Îerotína c/ Ctibor Tovaãovsk˘ z Cimburka
b/ Vilém z Pern‰tejna

Otázka ã. 3
Kter˘ nejv˘znamnûj‰í ãesk˘ kulturní ãinitel 16. století – pfierovsk˘ rodák, uãitel, teo-
log, biskup jednoty bratrské, spisovatel a gramatik, autor Spisu o zraku, vydaného v roce
1550 v Pfierovû, nosil jako jeden z prvních v ãesk˘ch zemích br˘le?

a/ Jan Milíã z KromûfiíÏe      b/ Jan Amos Komensk˘ c/ Jan Blahoslav

Otázka ã. 4
Jak se jmenoval kastelán pfierovského hradu podle písemn˘ch pramenÛ o pfierovském
zámku z poloviny 13. století?
a/ Pfielud b/ Blud c/ Klam

Otázka ã. 5
K ãemu pÛvodnû slouÏily prostory dne‰ního objektu Galerie mûsta Pfierova? VyuÏíva-
ly se jako: 

a/ zámecká kotelna b/ zámecká stolárna c/ zámecká konírna

Ze správn˘ch odpovûdí budou kaÏd˘ t˘den vylosováni dva v˘herci, ktefií si mohou
v Galerii mûsta Pfierova vyzvednout vûcné ceny. Jména v˘hercÛ budou k dispozici
na www.mu-prerov.cz v sekci GMP nebo na dotaz u pracovnic galerie. 

Jméno a pfiíjmení: .....................................................................................................

Emailová adresa: ................................................... Telefon: .....................................

Letní divadelní scéna
ãtvrtek 9. ãervna Quanti Minoris: Pijácké mravy

aneb KdyÏ se krãma baví
Koncert stfiedovûké hudby.
Prezentace stfiedovûk˘ch hudebních
nástrojÛ.

ãtvrtek 30. ãervna Moravské divadlo Olomouc:
Kabaret
Pásmo z textÛ kabaretu âervená
sedma.
Îertovné nápûvy i váÏn˘ ‰anson, slov-
ní ekvilibristika i drastická komika.

ãtvrtek 14. ãervence Skupina Freìáci: Country veãer mezi hradbami

ãtvrtek 28. ãervence Harfa a múzy – koncipovan˘ veãer na vlnách 
operních árií a koncertních písní za zvuku harfy.
Soprán: Jana ·elleová
Harfa: Anastázie Tomeãková

ãtvrtek 11. srpna Pfierovské kytarové duo: Podveãer klasické kytary

ãtvrtek 25. srpna Jazz Base: Jazzík pod hvûzdami

ãtvrtek 8. záfií Richard Pogoda: Písniãkov˘ recitál u klavíru
Vûnováno 80. narozeninám Jifiího Suchého.

ãtvrtek 22. záfií Dostavník: Písniãkál 
âtyfiicetiletá projíÏìka existencí Dostavníku prostfiednictvím
písní z her, které protagonisté zpívali a zpívají. 
Pfiedstavení je ryze hudební, Ïivé a energické.
Mix toho nejlep‰ího, co se kdy v Dostavníku zpívalo.

Zaãátky pfiedstavení vÏdy v 19.30 hodin.

Prodej vstupenek pfied pfiedstaveními v Galerii mûsta Pfierova (Horní námûstí 1).

Zmûna programu vyhrazena. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Komentované prohlídky Horního námûstí
ãtvrtek 30. ãervna Komentovaná procházka Horním námûstím se zastavení-

mi u památkovû chránûn˘ch domÛ s odborn˘m v˘kladem.
Provází PhDr. Karel Îurek.

ãtvrtek 14. ãervence Komentovaná procházka Horním námûstím se zastavení-
mi u památkovû chránûn˘ch domÛ s odborn˘m v˘kladem.
Provází PhDr. Jifií Lapáãek.

ãtvrtek 28. ãervence Komentovaná procházka Horním námûstím se zastavení-
mi u památkovû chránûn˘ch domÛ s odborn˘m v˘kladem.
Provází Mgr. Zdenûk Schenk a Bc. Jan Mikulík.

ãtvrtek 11. srpna Komentovaná procházka Horním námûstím se zastavení-
mi u památkovû chránûn˘ch domÛ s odborn˘m v˘kladem.
Provází PhDr. Karel Îurek.

ãtvrtek 25. srpna Komentovaná procházka Horním námûstím se zastavení-
mi u památkovû chránûn˘ch domÛ s odborn˘m v˘kladem.
Provází PhDr. Jifií Lapáãek.

Zaãátky prohlídek vÏdy v 17.30 hodin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.prerov.eu
www.kisprerov.cz

✃
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~ Pfierov ~
Procházka historií Horního námûstí

Sv. Roch – patron poutníkÛ a nemocn˘ch, zobra-
zen, jak ukazuje na morovou ránu na koleni,
vedle nûj stojí pes, barokní socha z roku 1717

Pfierovsk˘ zámek – nejv˘znamnûj‰í a nej-
rozsáhlej‰í budova na Horním námûstí,
renesanãní zámek, jenÏ dal pfiebudovat
Karel star‰í ze Îerotína, stojící v místech
star‰í stavby z 11. století, mnohokrát pfie-
stavován, poslední stavební oprava probû-
hla v letech 1996–2011

DÛm ã. 35 – b˘val˘ hostinec „U T‰ponÛ“, pÛvodnû
v jádru stfiedovûk˘ objekt, jenÏ stál pfii hradebním pfiíko-
pu, kter˘ byl ve 30. letech 20. století zastavûn

Domy ã. 33 a 32 – dva
mû‰Èanské domy typic-
ké fasádami pro období
pozdního baroka, v jád-
ru s dochovan˘mi stfie-
dovûk˘mi stavebními
konstrukcemi

DÛm ã. 31 – tzv. „Korvínsk˘“ dÛm, jenÏ
je v˘znamn˘m dokladem mû‰Èanského
domu „palácového typu“ s erby majitelÛ
(rodu Bíl˘ch) na vstupním portále.
Legenda o pobytu krále Matyá‰e Korví-
na v tomto domû nebyla prameny pro-
kázána, pfiesto se jeho pfiíjmení vÏilo jako
pojmenování objektu

DÛm ã. 26 – pÛvodnû
mû‰Èansk˘ dÛm tzv. „prÛ-
jezdového typu“, v suteré-
nu s unikátnû dochovan˘-
mi stavebními substrukce-
mi pÛvodního stfiedovûké-
ho pfierovského hradu

Kaple sv. Jifií – v jádru církevní stavba
z první tfietiny 12. století, za husitsk˘ch
válek pobofiena a v baroku opûtovnû
vystavûna, novodobû pfiestavûna na pfie-
lomu 19. a 20. století

DÛm ã. 8 a 9 – dÛm ã. 8, pÛvodnû
stfiedovûk˘ objekt, znám˘ spí‰e v 19.
století znám˘m hostincem „U kapliã-
ky“ a rovnûÏ kinem „Orania“; dÛm ã.
9, dispoziãnû podobn˘ jako objekt ã. 31
(tzv. Korvínsk˘ dÛm), má dochovan˘
renesanãní mázhaus, v Pfierovû s oje-
dinûl˘mi hfiebínkov˘mi klenbami

DÛm ã. 10 – b˘valá Hornomûstská radnice,
pÛvodnû ‰lechtick˘ dÛm, odkoupen˘ pfierovskou
obcí pro radniãní úãely na konci 15. století. Od
roku 1877 zde bylo umístûno napfiíklad pfierov-
ské gymnázium, Ïily zde i v˘znamné osobnos-
ti nejen pfierovského kulturního Ïivota – básník,
novináfi, dramaturg, hudebník a reÏisér Jifií
Mahen a akademick˘ malífi Marcel Krasick˘

Domy ã. 11 a 12 – dva
pÛvodnû mû‰Èanské domy
s barokními fasádami, oba
charakteristické pÛvodnû
renesanãním podloubím, jeÏ
do konce 19. století bylo sou-
ãástí vût‰iny mû‰Èansk˘ch
budov na Horním námûstí

Socha Jana Blahoslava
– socha Jana Blahoslava
od sochafie a grafika Fran-
ti‰ka Bílka z roku 1923

Horní námûstí s lipami
– nacházela se zde ka‰na,
jeÏ slouÏila jako rezervo-
ár pitné vody pro obyva-
tele Horního mûsta

DÛm ã. 18 – pÛvodnû stfie-
dovûk˘ dÛm s podloubím,
jenÏ bylo zastavûno na kon-
ci 19. století, a úzkou chod-
bou – fortnou, jeÏ ústila
jako v˘padní branka k fiece
Beãvû. V domû Ïil literární
historik Jan Kabelík

Hradby – nejstar‰í hradební zdivo obepínající tzv. pfierovsk˘
kopec bylo dfievûné, kamenné hradby byly stavûny od pfielo-
mu 14. a 15. století. Poãátky stavby nám znám˘ch a v Pfiero-
vû dochovan˘ch hradeb pochází z konce 15. století


