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Zápis č. 14 z jednání Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky 

Rady města Přerova ze dne 3. února 2021 

 

Přítomni:       Nepřítomni: 

Lada Galová – předsedkyně 

Jiří Lapáček      Omluveni: 

Vladimír Koryčan     Jaroslav Sklář  

Pavel Ondrůj      Vladimír Koryčan    

Miroslava Švástová 

Jitka Kraiczová 

Lubomír Dostál 

Otakar Bujnoch     

Petr Kouba – náměstek primátora 

Tomáš Dostal – předseda MV Předmostí 

Bohumír Střelec – člen rady města 

Pavla Roubalíková – org. pracovnice 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

 

2. Podnět výboru pro místní části Předmostí – Knejzlíkovy sady (Ing. T. Dostal – 

předseda  výboru MČ) 

 

3. Informace o odložených akcích a stavu kultury 

 

4. Různé 

 

5. Závěr 
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Ad1) 

Z důvodu protiepidemických opatření proběhlo jednání komise prostřednictvím 

videokonference MS Teams. Jednání řídila předsedkyně Lada Galová, která přivítala přítomné 

členy komise a přítomné hosty. Dále uvedla, že je komise usnášeníschopná. Následně 

představila program jednání. Program byl schválen všemi přítomnými členy komise.  

 

Ad2) 

Předsedkyně komise shrnula celou situaci. Na úvod uvedla, že jednání bylo svoláno na základě 

podnětu některých členů výboru pro místní část Předmostí, kteří se na Komisi kultury obrátili, 

a stížností od občanů, mezi kterými se výrazně angažuje rodina Knejzlíkova. Stížnosti se týkají 

vzniklé Tao stezky v Knejzlíkových sadech, kde je na stromech instalováno cca 85 plechových 

tabulek s filozofickými verši nebo citáty. Tyto tabulky v lokalitě Na Žernavé instaloval spolek 

Predmostenzis, který s obnovou Knejzlíkových sadů začal před čtyřmi lety.  

Předsedkyně komunikovala osobně s rodinou Knejzlíkových, kteří vnímají dlouhodobé zneužití 

jména svého předka a upozorňují mj. na skutečnost, že nemají žádnou informaci o tom, že by 

jejich praděd měl jakýkoliv podobný úmysl, jak bylo komunikováno např. v prosincových 

Přerovských listech. Naopak, jako silný patriot propagoval národopisná témata, hodlal 

každoročně postavit pomníček některé významné osobnosti českých či lokálních dějin. Potom 

předala předsedkyně slovo předsedovi místního výboru Předmostí T. Dostalovi, aby uvedl 

podrobnosti. 

 

T. Dostal na úvod uvedl, že Spolek Predmostenzis už odvedl v této lokalitě kus práce a snaží se 

naplňovat poslání J. Knejzlíka. Ale umístění Tao stezky do tohoto veřejného prostoru je dle MV 

Předmostí nevhodné a o jejím vzniku nebyl MV Předmostí předem informován. O této aktivitě 

se dozvěděli až na konci roku 2020 z Přerovských listů a následně obdržel MV Předmostí řadu 

stížností od občanů i od rodiny Knejzlíkovy. Stížnosti se týkaly nové instalace tabulek 

z hliníkového plechu s citáty východních filozofů na stromech Na Žernavé, a to z několika 

důvodů: 

- umístěním cca 85 tabulí na stromech je prostor zcela zahlcen 

- už před cca 5 lety byly na několik stromů instalovány jiné tabulky, věnované památce 

osobností spojených s Předmostím (p. Draška, p. Mikulík, atd.); tyto cedulky jsou ale umístěny 

nenápadně a nenarušují okolí 

- citáty východní filozofie nejsou v souladu s odkazem J. Knejzlíka, který zamýšlel v sadech 

umístit myšlenky národních velikánů, nikoliv náboženské myšlenky 

- proč ve veřejném prostoru upřednostňovat jeden náboženský proud 

 

Dále T. Dostal uvedl, že Spolek Predmostenzis má lokalitu Knejzlíkových sadů v pronájmu od 

města Přerova. V této smlouvě není aktivita instalace tabulí povolena, ale ani zakázána a dle 

odboru majetku proto není porušována nájemní smlouva. 

Místní výbor se na začátku roku 2021 sešel s předsedou spolku Predmostenzis panem Liborem 

Pokorným a informoval ho o požadavku MV o odstranění těchto tabulí. L. Pokorný uvedl, že 

neporušují smlouvu, instalaci financují z vlastních zdrojů a dle něj se nejedná o 
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upřednostňování náboženství, ale o myšlenkový proud. Dále uvedl, že v předchozích letech 

Spolek Predmostenis spolupracoval s Komisí rady města pro revitalizaci sadů v Předmostí a 

plánované aktivity společně konzultovali. V tomto volebním období už tato komise nebyla 

obnovena a spolek nemá partnera pro konzultaci.  Dále L. Pokorný sdělil, že je ochoten 

odstranit z tabulek znak „jin-jang“. 

 

M. Švástová uvedla, že množství tabulí a jejich umístění v centrální části sadů je pro daný 

prostor nevhodné. Uvedla, že je pro obnovení Komise pro obnovu sadů, aby aktivity mohly být 

společně konzultovány, jak tomu bylo v minulých letech např. při přípravě jiné aktivity - tzv. 

„Peškobusu“. Navrhuje, aby byly tabule přemístěny do jednoho prostoru, kde by mohlo 

vzniknout např. relaxační místo a nenarušil by se celý prostor sadů. 

 

P. Ondrůj sdělil, že je také pro obnovení výše uvedené komise a souhlasí se vznikem 

relaxačního koutku – např. v jiných městech jsou japonské meditační zahrady.  

 

J. Lapáček uvedl, že je instalace tabulí těžkopádná a tabulí je mnoho. Dále sdělil, že by dle 

podepsaného Memoranda o partnerství mezi městem Přerovem a Spolkem Predmostenzis 

z května roku 2017 měly být aktivity vzájemně s městem předem prodiskutovány. Proto také 

souhlasí s opětovným vznikem komise. Upozornil, že v sadu jsou vysázeny tradiční české 

odrůdy, proto odmítá přetváření nebo spojování tohoto místa s japonskou zahradou. 

Odkaz na memorandum:  

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/knejzlikovy-sady/memorandum-o-

partnerstvi.html 

 

P. Kouba sdělil, že o vzniku Tao stezky byl předem informován od pana P. Uvedl, že jemu se 

nápad s Tao stezkou líbí. Podpořil by vznik pracovní skupiny nikoliv komise, která by mohla být 

partnerem pro Spolek Predmostenzis, aby se v budoucnu předešlo podobným záležitostem. 

Dále uvedl, že Spolek má v plánu další aktivitu „Stromseznamka“ – umístění cedulek na stromy 

v sadu k nějaké významné události obyvatel – výročí svatby, narození dítěte atd. Tato služba 

byl byla za poplatek. 

 

O. Bujnoch uvedl, že tak velké množství tabulek v přírodě ruší a tao stezka nenaplňuje 

myšlenku J. Knejzlíka, který byl vlastenec a chtěl v sadech myšlenky významných Čechů a 

Slováků. 

 

Lada Galová shrnula hlavní výstupy diskuse:  

- Estetické hledisko  

- Zachování původních myšlenek a odkazu zakladatele Knejzlíkových sadů 

- Nábožensko – filozofická rovina 

- Dohled nad memorandem a dodržování jeho ustanovení 

- Doporučení RM, aby obnovila činnost pracovní skupiny 

 

Následně členové komise hlasovali o navrženém usnesení: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/knejzlikovy-sady/memorandum-o-partnerstvi.html
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/knejzlikovy-sady/memorandum-o-partnerstvi.html
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Usnesení: 

Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky  

1) Doporučuje radě města Přerova, aby ustanovila pracovní skupinu pro obnovu 

Knejzlíkových sadů pro vzájemnou koordinaci činností mezi Spolkem Predmostenzis a 

městem Přerovem, která by mj. iniciovala eventuální přeskupení tao citátů do jiné 

podoby a dozorovala by plnění Memoranda o partnerství při revitalizaci sadů 

v Předmostí z května roku 2017 (viz zápis), 

 

2) po seznámení se se stanoviskem MV Předmostí a dopisem od rodiny Knejzlíkovy bere 

na vědomí a podporuje aktivitu MV Předmostí pro vyřešení aktuální situace. 

 

Výsledek hlasování: Pro/7  Proti/-   Zdržel se/- 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad3) 

L. Galová informovala o plánovaných aktivitách Kulturních a informačních služeb. Na 

Velikonoce je v plánu jarmark na Horním náměstí a v případě příznivé situace i Velikonoční 

salon v Městském domě. Vše se ale samozřejmě bude odvíjet od aktuální epidemické situace. 

Na léto se připravuje program Přerovských svatovavřineckých hodů. Galerie města Přerova i 

Výstavní síň Pasáž jsou momentálně uzavřeny. V současné sobě je v prostorách bývalé 

prodejny EMOS na náměstí TGM instalována výstava skleněných plastik a velkoplošných 

fotografií akademického sochaře Marka Trizuljaka, v měsíci únoru bude instalována výstava 

nová.  

P. Ondrůj informoval o situaci v Městském domě. Program, který byl přesunut z jara 2020 na 

podzim se bohužel opět přesouvá na konec letošního jara případně na podzim. V současné 

době je možné zpřístupnit Městský dům pro veřejnost, pokud bude PES na 2. stupni. 

 

Ad4) 

Vzhledem k tomu, že platná nařízení neumožnila osobní jednání, jednala komise v měsíci 

listopadu distanční formou o rozdělení dotací v oblasti kultury na rok 2021. Po nastudování 

všech podkladů hlasovali per rollam o výši jednotlivých dotací: 

13.11.2020 – hlasování per rollam 

Usnesení: 

Členové komise souhlasí s navrženým rozdělení finanční podpory Dotačního programu v oblasti 
kultury na AKCE a ČINNOST na rok 2021.  

Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/-                         Zdržel se/-  
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Předsedkyně komise poděkovala členům za účast a ukončila jednání. 

O termínu příštího jednání komise budou členové informováni.  

 

V Přerově dne 4. února 2021 

 

…………………………………………..            ……………………………………………. 

       Pavla Roubalíková v. r.           Lada Galová v. r. 

         org. pracovnice                  předsedkyně komise  


