
Od poloviny června zkrášlují přerovské Masarykovo náměstí bohaté květinové pyramidy. Na jedné pyramidě je umístěno 150 kusů rostlin. Jedná se o červené muškáty
v kombinaci s drobnokvětými petúniemi ve žluté a bílé barvě. „Inspirovali jsme se i v jiných městech, kde už pyramidy mají. Jsou vždycky a všude krásným elementem,“ uvedla
Svatava Doupalová z přerovského magistrátu. Pyramidy, jejichž základny město pořídilo už v roce 2019, by měly kolemjdoucí těšit až do října. (red)
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Stejně jako v loňském roce i letošní prázdniny poznamenají epidemiologická opatření. Pořádat v dnešní době jakoukoliv veřejnou akci je sice velké riziko,
ale nevzdali jsme to – vzkazují organizátoři. Přerované se tak v létě určitě nudit nebudou. Těšit se mohou nejen na zábavné akce pro děti a seniory, ale
i na oblíbené Hudební léto na hradbách, Přerovské pivní slavnosti a Svatovavřinecké hody. 

Zvířecí olympiáda
Rodinné centrum Sluníčko připravuje pro
děti na 22. července Zvířecí olympiádu.
„Společně s rodiči budou plnit úkoly na
jednotlivých stanovištích jako zvířátka –
třeba se plazit tunelem jako hadi. Celé
prázdniny budeme mít vždy od úterý do
čtvrtka otevřenou hernu. Děti se mohou
těšit na tradiční zpívánky, cvičení i oblíbené
tvoření,“ vyjmenovává letní program šéfka
Sluníčka Dana Kroutilová. 

Knihy u bazénu i kvízy
Pozadu nezůstává ani Městská knihovna,
která pro zájemce připravila už tradiční
venkovní letní půjčovnu na bazéně.
Návštěvníci budou mít možnost zapůjčit
si knihy, časopisy, některé tituly denního
tisku a vybrané deskové hry, a to vše zdar-
ma. Nebude chybět ani bezplatné připojení
k internetu prostřednictvím bezdrátové
technologie Wi-Fi. „Nejenom pro dospělé
uživatele chystáme také pravidelné inter-
netové znalostní soutěže a soutěže v luš-
tění křížovek a osmisměrek o zajímavé
ceny. Pro děti jsou připraveny dva turnusy –
červencový a srpnový – příměstských tábo-

rů s řadou zajímavých aktivit a soutěží.
Vpůjčovně pro děti budou tradiční výtvarné
dílny,“ prozradil ředitel Městské knihovny
v Přerově Pavel Cimbálník. 

Pivní slavnosti
Ani letos nebudou v Přerově chybět Pře-
rovské pivní slavnosti. Ty se uskuteční
v sobotu 31. července na přerovském
Výstavišti. „Letos jsme vsadili na absolutní
stálice naší pop-rockové scény. Ostřílení
přerovští mazáci Penzistoři naladí fanouš-
ky na Davida Kollera, který zahraje známé
hity nejen své, ale i kapely Lucie. Poté
vystoupí Ready Kirken, následovaní punk-
rockovou kapelou Visací zámek. Na závěr
se návštěvníci mohou těšit na přerovskou
kapelu Kameron,“ shrnul organizátor Pře-
rovských pivních slavností Rudolf Pola.
Pivaři si určitě přijdou na své. Ochutnat
mohou až padesát druhů piv od 15 pivo-
varů. 

Promenádní koncerty
Od července budou probíhat také tradiční
promenádní koncerty v parku Michalov.
„Během prázdnin se jich uskuteční celkem

pět, budou se konat vždy v neděli od
15 hodin v altánku před restaurací. Zahra-
je kapela Re-Vox, Moravská Veselka, Jen
Tak 2, Academic Jazz Band a Dechový
orchestr Haná,“ konstatoval ředitel Kul-
turních a informačních služeb města Pře-
rova Jaroslav Macíček. 

Kino na náměstí
Do Přerova po loňské pauze zavítá ve
dnech 23. až 26. července rovněž Kine-
matograf bratří Čadíků. Promítání bude
probíhat jako už tradičně na náměstí T. G.
Masaryka vždy od půl desáté večer. Vpátek
23. července se zejména děti mohou těšit
na pohádku Mlsné medvědí příběhy,
dospělí pak o den později na film 3bobule.
V neděli 25. července se bude promítat
dokument s názvem Meky o slovenském
zpěvákovi Meky Žbirkovi. Program pak
vyvrcholí 26. července filmem Havel. 

Svatovavřinecké hody
Největším tahákem letní sezony budou
Svatovavřinecké hody. Ty se uskuteční ve
dnech 6. až 8 srpna. „Během tří dnů
vystoupí na Masarykově náměstí takové

hvězdy jako zpěvačka Anna K., kapela
Buty a Pokáč. Akci pak v neděli zakončí
tradiční historický jarmark na Horním
náměstí,“ prozradil primátor města Petr
Měřínský. 
Kino Hvězda na hodovou neděli 8. srpna
plánuje komentované prohlídky krytu.
„Naši průvodci se dokonce na stavbě
našeho krytu přímo podíleli. Návštěvníci
proto dostanou informace od těch nejpo-
volanějších,“ řekla vedoucí kina Hvězda
Svatava Měrková. Doplnila, že na prohlíd-
ku je vždy nutné se předem objednat. 

Hudební léto 
Hudební léto na hradbách se uskuteční
v druhém prázdninovém měsíci. „Naši pří-
znivci se mohou těšit na sérii srpnových
koncertů. Čeká je směsice nejrůznějších
hudebních žánrů. Začínat budeme jako
vždy každé úterý v 19 hodin,“ doplnil letní
nabídku spoluorganizátor Hudebního léta
na hradbách Pavel Ondrůj. Podrobný pro-
gram a seznam kapel zájemci najdou
v srpnovém vydání Přerovských listů a na
webu www.hlnh.cz.

Prázdniny jsou tu. Na co se mohou Přerované těšit?

Pokračování na str. 3

Foto: Město Přerov Foto: Jan Gebauer
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Vznikne park Na Přádelně?

Stavba průpichu, který bude součástí
vnitřního průtahu městem, pokračuje podle
harmonogramu. Stavební dělníci už zabrali
i část parkoviště u hypermarketu v Deni-
sově ulici. Provoz autobusového nádraží
není omezen. Rušno je i v areálu bývalé
Juty, kudy brzy povede nová silnice. Zástup-
ci města nechtějí nechat okolní pozemky
ležet ladem a plánují udělat z opuštěného
brownfieldu park Na Přádelně. Název by
byl odkazem do historie, konkrétně do dru-
hé poloviny 19. století, kdy na parcele kou-
sek od vlakového nádraží vyrostla
provazárna a přádelna konopí, která poz-
ději dostala jméno Juta. „Stavbou nové
silnice dojde k výrazné proměně místa,
otevřeny budou možnosti revitalizace celé-
ho území, to vše na ploše 24 tisíc metrů
čtverečních. Místo by mělo projít proměnou
v intencích vítězného návrhu urbanistické
soutěže z roku 2017,“ uvedl šéf odboru
rozvoje Pavel Gala.

• • •

Schválili účet města
Přerovští zastupitelé schválili výroční zprá-
vu a závěrečný účet města Přerova za rok
2020. Rozpočtové hospodaření skončilo
město zlepšeným výsledkem ve výši 144,8
milionu korun, příjmy vykázalo v částce
1,211 miliard a výdaje 1,066 miliardy.
„V průběhu celého roku bylo město schop-
no řádně a včas plnit své splatné závazky.
Zůstatek finančních prostředků na běž-
ných účtech činil přes 860 milionu, na
účtech fondů je 9,4 milionů,“ konstatovala
náměstkyně přerovského primátora Hana
Mazochová. Ze závěrečného účtu lze
vyčíst, že k 31. prosinci roku 2020 činil
zůstatek nesplaceného úvěru 160 milio-
nu – výše dluhu dosahuje pouze 15,6 %
průměru příjmů za poslední 4 roky.
„Finanční prostředky získané nad rámec
rozpočtu či nedočerpaná část výdajů měs-
ta je součástí zlepšeného výsledku hos-
podaření roku 2020. Jejich podstatná část
už byla schválena ke krytí aktuálních
potřeb nových investičních akcí,“ podotkla
vedoucí odboru ekonomiky Eva Řezáčová.
Připomněla, že využití části těchto zdrojů
je také navrženo v rezervě ke krytí dalšího
očekávaného propadu daní v souvislosti
s pandemií.

• • •

Magistrát zabezpečí síť 
Lepší ochranu před případnými útoky hac-
kerů si slibují přerovští zastupitelé od posí-

lení bezpečnostního systému, tzv. firewa-
llu. „Nová zařízení mají také kontrolovat
a řídit internetovou komunikaci úřadu.
Systém jako celek by měl sloužit také pro
případnou vzdálenou práci zaměstnanců
z domu, a to ve vnitřních informačních
systémech prostřednictvím VPN připoje-
ní,“ předeslal primátor města Petr Měřín-
ský. Zakázku by měli počítačoví specialisté
stihnout zrealizovat do konce letošního
roku. „Počítáme s tím, že komplexní nová
ochrana přijde asi na 3 miliony korun bez
DPH,“ doplnila primátorova náměstkyně
Hana Mazochová. 

• • •

Oprava kostela pokračuje

Generální oprava střechy kostela svatého
Vavřince, která přijde na jedenáct milionů
korun, letos pokračuje třetí etapou. Na
opravu střešního pláště přispělo v roce
2019 i v roce 2020 město Přerov částkou
350 tisíc korun. Stejná suma půjde z měst-
ské kasy i letos, jak schválili na svém červ-
novém zasedání zastupitelé. „Město se
k plánované opravě kostela přihlásilo
i v roce 2018, kdy farnosti poskytlo
120 tisíc korun – tato částka z 60 procent
pokryla náklady na projektovou doku-
mentaci související s rekonstrukcí,“
vzpomněl primátor města Petr Měřínský.
A protože jde v případě střechy o náklad-
nou akci, farnost na ni získala pro letošek
také další dotace z veřejných peněz –
Ministerstvo kultury ČR přispělo částkou
410 tisíc a z Olomouckého kraje přišlo
200 tisíc. Z církevních zdrojů poputuje
letos do střechy této nemovité kulturní
památky 897 tisíc korun.

• • •

Pro seniory
Město Přerov obdrželo významné ocenění
od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Za podporu aktivního stárnutí, mezigene-
račního soužití, vzdělávacích aktivit a roz-
voje klubů seniorů získalo celorepublikové
prvenství v soutěži „Obec přátelská senio-
rům 2021“. „Celorepublikové prvenství
přineslo městu dotaci ve výši 1 603 tisíce
korun, díky které se mohou senioři těšit
na sedmiměsíční program plný zajímavých
aktivit. První akcí, která zahajuje plejádu
proseniorských aktivit, jsou Městské spor-
tovní hry, které se v areálu školního hřiště
Základní školy Za Mlýnem budou konat
29. června,“ doplnil náměstek primátora
Petr Kouba. 

Jedou jako o život
Město Přerov se stalo partnerem charita-
tivní akce „Jedou jako o život“, kterou
organizuje Mobilní hospic Strom života.
Během šesti dní ujedou nadšenci na kolo-
běžkách 421 kilometrů. Jednou ze zastá-
vek bude i Přerov. Koloběžkáři dorazí na
Lagunu 10. srpna kolem půl páté odpo-
ledne. Samotný program bude probíhat
od 16 do 19 hodin. O den později v osm
hodin ráno pak koloběžky odstartují do
další etapy cesty z náměstíT.G. Masaryka.
Cílem akce není jen zdolání kilometrů, ale
i předání informací o paliativní péči
a o Mobilním hospici Strom života. Ten ji
již šestým rokem poskytuje nevyléčitelně
nemocným pacientům a umožňuje jim,
aby své poslední dny mohli dožít doma,
ve své posteli a mezi nejbližšími.

• • •

Přerov ve znamení objížděk

Letní měsíce jsou díky teplému počasí ide-
ální pro rekonstrukce silnic a další stavební
práce. Řidiči v Přerově budou muset počítat
hned s několika dopravními omezeními.
„Nadále potrvá úplná uzavírka ulic Ná-
dražní, Kramářova, Denisova, kde se budu-
je průpich městem. Uzavřena bude i ulice
Dluhonská, a to kvůli rušenému železnič-
nímu přejezdu a budování nového nad-
jezdu. Dopravu bude také komplikovat
výstavba nového kruhového objezdu
u Předmostí,“ vyjmenovává výčet radní
Tomáš Navrátil. Nově přibude také uza-
vírka ulice Osmek, kde je nutné zrekon-
struovat most v havarijním stavu.

• • •

Pták rušil noční klid

Noční klid obyvatel Penčic, městské části
Přerova, rušil neznámý a stále se opakující
pronikavý zvuk, který se již více než 14 dní
ozýval z louky u domů. Domnívali se, že
jde o žábu, ale nikdy předtím nic podob-
ného neslyšeli. Pořídili proto nahrávku
záhadného narušitele a odeslali ji k určení
do Moravského ornitologického spolku.
Ornitologové ihned poznali, že se jedná
o silně ohrožený druh chřástala polního,

který se na Přerovsku nevyskytuje. Proč se
chřástal polní usadil právě v Penčicích, je
pro ornitology záhadou, ale pravděpodob-
ně jde o samce, který hledal vhodné hníz-
diště. Majitel pozemku na části louky
odložil první seč, protože si všiml, že si
chřástal pořídil samičku a kuřátka. Pták
to ocenil tím, že se přestal v noci ozývat.

• • •

Veřejné projednávání

Přerov se připravuje svou strategií na mění-
cí se klima. Vizí je vytvořit příjemné prostředí
pomocí dostatku zeleně a vodních prvků,
zajistit efektivní hospodaření s energiemi
i s odpady, soustředit se na využívání obno-
vitelných zdrojů i čistou dopravu. Projekty,
které jsou plánovány městem, spolky
a organizacemi zaměřenými na ochranu
přírody, budou představeny v pondělí
28. června od 16 hodin v sále Městského
domu. Kdo chce, může se s nimi v rámci
veřejného projednávání seznámit.

• • •

Nové testovací místo
Před nákupním centrem Galerie Přerov
vyrostlo v polovině června nové testovací
místo na onemocnění covid-19. Nejen
koupěchtiví zákazníci se zde mohou otes-
tovat každý všední den od 8.30 do
19 hodin a o víkendu od 9 do 17. Zájemci
si ale musí svůj termín zarezervovat na
www.mamtest.cz.Podstoupit mohou anti-
genní i PCR testy. 

• • •

Úspěšní školáci
Jedna z nejlepších matematiček na světě
studuje na Gymnáziu Jakuba Škody. Vyni-
kajícího výsledku dosáhla v 10. ročníku
Evropské dívčí matematické olympiády
(EGMO) členka čtyřčlenného reprezen-
tačního družstva České republiky Vendula
Onderková. V prestižní mezinárodní sou-
těži získala bronzovou medaili. Soutěže
se účastnilo 213 nejlepších středoškolaček
z 55 zemí celého světa. Mimořádné úspě-
chy si připsali také žáci Základní školy Svis-
le. V technické soutěži zaměřené na tvůrčí
technickou dovednost žáků základních
škol v České republice s názvem Techno-
Challenge 2021, kterou organizuje kated-
ra technické a informační výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, získali Martin Hynek a Michal
Seifert zlato. Aleš Mikeš si odnesl stříbro.

(red)
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Kde v Přerově v průběhu léta
nejraději trávíte čas?

� Marek Feltl:
Nejraději bych objevoval

nová místa v zahraničí.
Ale pokud mám říct
v Přerově, tak trávím

nejraději čas v práci.
Máme tam totiž klimatizaci, takže
i v horkém létě je tam příjemně. 

� Lukáš Feltl:
No nejlépe mimo Přerov.

Ale jinak je mi nejlépe
někde na zahrádce
u vychlazeného pivka.

� Martina Nezhybová:
Mám děti, takže trávím

čas s dětmi. A kde jinde
než na nějakém hřišti.

� Aneta Sudolská:
Asi nejraději a nejčastěji

chodím na procházky
na Lagunu. Tam je pří-
jemně, i když je horko.

Anebo pak do nějaké
pěkné klimatizované kavárničky
s výbornou kávou. (red)

A N K E T A

Kdo vlastní FB, určitě se s tímhle
„fenoménem“ dnešní doby
setkal. Polopravdy, provokace,
zavádějící či přímo úmyslně

šířené lživé informace jsou celospolečen-
ským problémem. Někdy jde jen oneznalost,
která vede k šíření dezinformací – a lidé
pak netuší, co je pravda a co výmysl. My se
v naší nové rubrice „Více hlav více ví“ zamě-
říme na otázky či tvrzení, které se objevují
v přerovských FB skupinách. Zároveň vyzý-
váme čtenáře – narazíte-li na zprávu, o jejíž
pravdivosti máte pochybnosti, pošlete nám
ji, nejlépe jako printscreen. 
Drak Pavel K. (Skupina Přerovská
drbna): Víte, že ti, co jsou očkovaní,
prý nebudou moci darovat krev?
Ne, není to pravda. Dále odpovídá
MUDr.Štefan Repovský, primář hematolo-
gicko-transfuzního oddělení Nemocnice
AGEL Přerov: „Na základě doporučení Spo-
lečnosti pro transfuzní lékařství České lékař-
ské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
je stanoven odstup sedmi až osmadvaceti
dnů od vakcinační dávky. V případě one-
mocnění covid-19 mohou dárci přijít po
14 dnech od uzdravení, tedy od odeznění
všech příznaků, nebo po 1 měsíci od pozi-
tivního PCR testu. Vůbec nejdelší omezení
vdarování krve ovšem čeká na cestovatele.
Ti, kteří vycestují do zahraničí v rámci Evropy,
nemohou darovat krev po dobu jednoho
měsíce. Cestovatelé mimo Evropu pak
dokonce dlouhých 6 měsíců.“ (red)

Více hlav více víSeniorské kulturní dny
Nudit se nebudou ani senioři. Ve dnech
4. a 19. srpna se mohou těšit na bezplatné
Seniorské kulturní dny. Ty se uskuteční vpro-
storách přerovského zámku a budou ve
znamení koncertu a divadla. „Uměleckým
vystoupením bude předcházet pásmo, které
seniorům představí minulost abudoucnost
Přerova, a to formou krátké přednášky
o historii města a prezentace plánovaných
investičních akcí. Konec prázdnin vyvrcholí
2. ročníkem mezigenerační a proseniorské
akce „Jdeme společně“. Senioři si budou
moci 26. srpna v Michalově projít Zdravou

stezku nebo společně s vnoučaty vyrazit
na Zvířátkovou cestu,“ přibližuje náměstek
primátora Petr Kouba.

Dostavníčko s otazníkem
Jasno zatím není v divadle Dostavník, které
v minulosti pořádalo vždy ve čtvrtek na
scéně Mezi hradbami divadelní předsta-
vení hostujících souborů. Jak prozradil
principál Zdeněk Hilbert, čeká se, zda se
ještě více rozvolní vládní opatření. „Pokud
se Letní divadelní scéna a Dostavníčko
uskuteční, tak až v srpnu – s tím, že
bychom je protáhli až do konce září. Ale
zatím nejsme rozhodnuti. Při dodržení
dvoumetrových rozestupů by se hrálo pro

dvacet lidí, a to moc smysl nedává,“
posteskl si Zdeněk Hilbert. 

Komentované prohlídky
Kdo by se chtěl ponořit do přerovské minu-
losti, má rovněž možnost. Městské infor-
mační centrum nabízí po celou dobu
prázdnin komentované prohlídky. Zájemci
si mohou vybrat ze 4 okruhů. Dozvědí se
něco o historii i současnosti Přerova,
poznají zajímavá místa. Podrobnosti na-
jdou zájemci na stránkách Kulturních
a informačních služeb města Přerova.

Další prázdninové akce najdete v kultur-
ním servisu. (red)

dokončení ze strany 1

Skupina Kameron, která na začátku června vystoupila na regionální výstavě králíků, drůbeže i okrasného ptactva, bude hostem
i Přerovských pivních slavností. Foto: Ladislav Štulpa

Lípy srdčité, kořenící uprostřed zadláždě-
ného Horního náměstí, jsou pro Přerovany
citlivé téma. Těžce se smiřují s tím, že stromy
umírají a čeká je kácení. I když je zřejmé,
že rok od roku chřadnou a jejich záchrana
je nemožná, tak díky odborným zásahům
se jim podařilo prodlužovat život. Poslední
zpráva dendrologů ale jasně říká, že šance
jsou vyčerpány a stromy čeká „konečná“.
Lípy srdčité jsou natolik nebezpečné pro
okolí, že na doporučení expertů bylo  nutné
zahájit ořez suchých větví – a na podzim
přijde na řadu kácení. Pak budou na
náměstí opět zasazeny lípy a mezi nimi

má mít místo i jeden zajímavý artefakt sou-
visející s historií místa.
„Přerovský magistrát má několik posudků,
které se zabývají stavem šestice stromů
anávrhem opatření. Ten nejstarší je datován
rokem 2006, kdy dendrologové označili
stav lip jako zhoršený – některé stromy už
měly před patnácti lety zlomené kosterní
větve s vazbou, dutiny v kmeni, posudek
zmiňuje prosychání koruny,“ vzpomněl Petr
Školoud z odboru majetku přerovského
magistrátu. Potvrzuje i to, že další znalecké
posudky v průběhu let už jen konstatovaly,
že stromy mají zřetelně narušenou fyziolo-

gickou vitalitu a jejich pokácení je nevy-
hnutelné. „To se původně plánovalo už
v roce 2018, ale stále jsme se se stromy
nechtěli rozloučit, proto jsme je pořád udr-
žovali, byť už trochu uměle,“ vzpomněl radní
Michal Zácha. Zástupci města před dvěma
lety ustanovili pracovní skupinu – složenou
z úředníků, delegáta Národního památko-
vého ústavu vOlomouci a zástupce Muzea
Komenského v Přerově – která se lokalitou
zabývala a řešila novou vizualizaci tohoto
cenného místa. „Už dnes je jisté, že jakmile
budou v době podzimního vegetačního
klidu stromy pokáceny, zakoření tu časem
pouze tři mladé lípy. Menší počet je s ohle-
dem na místo, které v tomto prostoru lípy
k životu mají, vhodnější. Lepší prostor tak
budou mít jejich kořeny i koruny,“ konsta-
toval Školoud.
Lokalitu čeká ještě jedna proměna. Souběžně
s údržbou stromů tu probíhal také archeo-
logický výzkum – mezi skupinou lip totiž
měla být zasypána letitá studna. Její exis-
tence se potvrdila a dnes by archeologové,
historici i zástupci Přerova rádi viděli na místě
jakousi „repliku“, která bude připomínkou
toho, že právě sem si před více než sto lety
chodili Přerované pro vodu. (red)

Staré lípy na Horním náměstí půjdou k zemi 

Prázdniny jsou tu. Na co se mohou Přerované těšit?

Vizualizace nového místa Foto: Město Přerov
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Přerovská kapela Penzistor je tak trochu přírodní úkaz. Sami sebe nazývají originální „mladou“ kapelou složenou ze špičkových muzikantů poněkud
staršího věku, hrajících neotřelý rock, pracovně nazývaný „děd metál“. Rozhovor s jejími členy, zpěvákem Jiřím Štěpánkem (dědek Jiřin), kytaristou
Jaroslavem Macíčkem (Jaryn), basákem Liborem Trucálkem (Trucin) a bubeníkem Robertem Tšponem (Bobin), probíhal v podobném duchu, poněkud
nevážně. 

Kdo přišel snápadem založit kapelu? 
Trucin: Já, už mě to doma totiž neba-
vilo.
Jaryn: Posledních třicet let jsem měl
v hlavě projekt kapely s Bobinem a Tru-
cinem, protože já se spokojím pouze
s tím nejlepším. Čekal jsem, než se kluci
vybouří, no a pak nastala ta správná
doba. A Jiřina nám seslalo samo nebe.
Tedy jeho objevitel Ivan Němeček. 
Dědek Jiřin: Asi před osmi lety jsem
zpíval v Přerově na náměstí se skupinou
Travellers a po koncertě za mnou přišli
Jaryn s Trucinem, jestli bych si s nimi
nezazpíval na letních festivalech. A pro-
tože jsem milovník adrenalinových spor-
tů, tak jsem do toho šel.

Kdo vymyslel název a vůbec image
kapely? 
Trucin: Zase já. Jsme už skoro „rockoví

důchodci“, tak  ten název kapely se jaksi
sám nabízel. No a styl muziky, kterou dělá-
me, jsme  pracovně nazvali „děd metál“. 

Kolik je vám vlastně let? 
Dědek Jiřin: Kolik je nám let, neřeknu.
To  by na nás začaly chodit puberťačky
a s těma je otrava. Ty se do člověka zami-
lují a pak se jich nezbavíme. Tak ať si
radši myslí, že jsme fakt tak staří, jak na
pódiu vypadáme. 
Trucin: Dohromady asi 225 let a 360
kilo.

Jste stále poměrně „mladá“ kape-
la, jak se vám podařilo uspět? 
Dědek Jiřin: To je právě to mladistvé
nadšení. Na to, že to mělo být jen takové
letní festivalové hraní, tak se to pěkně
rozjelo. Tři CD, čtvrté je téměř hotové,
pět videoklipů, televize, rádia… 

Hrajete výhradně svou autorskou
hudbu, kdo se na ní podílí? 
Dědek Jiřin: Jsem  rád, že máme nejen
vlastní hudbu, ale i skvělé Jarynovy tex-
ty. Hudbu většinou skládají Bobin s Jary-
nem, někdy i Trucin přihodí polínko. 
Jaryn: Muziku děláme s Bobinem kore-
spondenčním způsobem. Většinou pošlu
kytarové griffy, Bobin je přeháže, doplní,
vytvoří melodickou linku, dotočí basu
a zpěv. Ostatní se to potom horko těžko
učí. Psaní textů upřímně nesnáším, pro-
tože se s něčím smolím dvě hodiny
a potom mi zavolá Jiřin, že ten text roze-
bírá v lůžku s manželkou a jí se to prý
nelíbí. 

Kolik už máte videoklipů a který
máte nejradši? 
Dědek Jiřin: Máme pět videoklipů,
jeden lepší než druhý. Nejoblíbenější je
pro mne vždycky ten, na který se právě
dívám. Je to tím, že spolupráce s reži-
sérem Jakubem Krumpochem je dechbe-
roucí, a už se těším, jakou magořinu
spolu zase provedeme. Ale pokud jste
ještě neviděli klip „Kabrio“, vřele dopo-
ručuji.
Bobin: Jednoznačně mám nejraději Vep-
řo knedlo zelo. Klip se totiž natáčel
v budoucím bydlišti nás všech – Domově
pro seniory v Kabelíkově ulici.

A kterou písničku máte nejraději
a proč? 
Dědek Jiřin: S písničkami je to jako
s dětma. Nemůžeš říct, že máš někoho
radši. Někdy jsem naladěný víc na Pade-

sátku, někdy na Vzdávám hold nebo na
Choppera. 
Jaryn: Vrať mi duši, protože je tam ta
kudla v zádech.
Bobin: Všechny, co jsem složil JÁ!

Kde sháníte kostýmy na koncerty? 
Dědek Jiřin: Začali jsme tím, že jsme
přinesli to, co nosili naši dědové a babky.
Ano, babky taky. Protože první rok jsme
měli v kapele bábu Jarynu. Ale jak už to
tak v kapelách bývá, postupně jsme se
do ní všichni zamilovali a hrozil rozpad
kapely. Tak se Jaryna přeoperovala na
dědka Jaryna. Ale pořád si pod peřinou
občas prohlížíme její starý fotky. 
Trucin: Své outfity konzultujeme se svý-
mi stylisty a posléze necháme šít na míru
každý u svého osobního krejčího. Napří-
klad u tepláků je velká výhoda, že se
k dokonalým konfekčním mírám našich
těl tvarují a přizpůsobují ročním obdo-
bím.
Dědek Jiřin: Jo a tu modrou okovanou
bundu, kterou mám na každém koncertě,
v šatně zapomněla asi třináctiletá taneč-
nice, co vystupovala tenkrát před námi.
No a už mi zůstala… Ta bunda, samo-
zřejmě!

Máte i značně originální choreo-
grafii. Tu vymýšlí kdo? 
Bobin: Ano, ta je vynikající, ale stojí to
hodně sil. 
Jaryn:Všechno vychází z našeho pocitu
a okamžitého nápadu na pódiu. A řada
kreací už potom zůstane a žije vlastním
životem.
Dědek Jiřin: Protože chodím neustále
pozdě na zkoušky, tak kluci mají vždy
dostatek času přemýšlet nad choreogra-
fií našich vystoupení a pak mi oznámí,
jakou kreaci pro mne vymysleli. Toho
malého „Čopříka“, se kterým jezdím po
pódiu, pro mne vyhrabali v kočárkárně.
Ale je fakt, že spousta toho vzniká impro-
vizací při koncertě. 

Jak moc vůbec ovlivnila epidemie
koronaviru chod kapely? 
Jaryn: Pozitivní na celé té taškařici spo-
jené s  lockdownem bylo pouze to, že
jsme začali dělat nové songy. Už máme
nahraných sedm písniček z deseti. Jako
vždy jsou to věci ze života. Jen je to teď
časově náročné, protože současně při-
pravujeme i CD s Pirillem. Všichni kromě
Jiřina jsou totiž členy i téhle kultovní
přerovské kapely. Navíc Jiřin jako učitel
bude mít na nazpívání čas až o prázd-
ninách. Ale do konce prázdnin budeme
mít snad hotovo. 

Anna Vojzolová

Penzistoři rozhodně do starého železa nepatří

Originální choreografie Penzistorů vzniká často přímo na pódiu. Foto: archiv Penzistor

Dědek Jiřin a jeho originální choreografie při koncertě. Foto: archiv Penzistor
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla před čtvrt stoletím – konkrétně 16. června roku 1996 – sloučením tří subjektů: České unie
nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých. Sdružuje
osoby, které nevidí vůbec nebo vidí špatně už od dětství, i ty co přicházejí postupně o zrak v dospělosti. 

„Operace se nepovedla, orientovat se budeš
muset hmatem,“ řekl mu před 30 lety doktor

Dospělým s těžce poškozeným zrakem
SONS nabízí řadu služeb, které jim usnad-
ňují život, zpříjemňují a obohacují spole-
čenské aktivity, učí je, jak žít, pracovat
i bavit se bez ohledu na jejich hendikep.
Jejich příběhy jsou různé, jeden vypráví
i Marek Šimíček z Přerova: „O zrak jsem
přišel při nehodě v necelých devatenácti
letech. Můj život se zcela změnil koncem

ledna roku 1990. Manipuloval jsem s jistou
chemikálií tak neopatrně, že došlo kexplozi
a já přišel najednou o zrak. Byl to pro mne
obrovský šok, když mi lékař v Praze řekl:
„Operace se nepovedla, teď už se budeš
muset orientovat jenom hmatem.“ Každý
má okamžiky, které by rád vrátil nazpět,
ale nejde to, a člověk se tím může buď trá-
pit, nebo se s tou situací vyrovnat a jít dál.“

SONS Přerov

Adresa: Jaselská 6 
telefon: 775 438 152 

e-mail.: prerov-dbocka@sons.cz

Oblíbenou kratochvílí Marka Šimíčka (zády – v pruhovaném triku) jsou šachy. Figurky
jedné barvy jsou označeny hřebíčkem. Foto: archiv SONS

A právě v podobných případech organi-
zace pomáhá zajišťovat kompenzační
pomůcky, příspěvky, dávky, orientovat se
v zákonech či zprostředkovává kontakt se
společenským prostředím. 

SONS v Přerově
SONS Přerov poskytuje dvě registrované
sociální služby: odborné sociální poraden-
ství a sociálně aktivizační činnost pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Jsou určeny lidem od 16 let s těžce poško-
zeným zrakem. 
Nyní sdružuje 63 uživatelů, kterým nabízí
různé kroužky, kluby, výlety, exkurze, před-
nášky, sportovní a kulturní akce. Při akti-
vitách se procvičuje paměť, jemná
motorika, práce individuální i v kolektivu,
a to v kroužku rukodělném, šachovém,
klubu stolních her, při lekcích trénování
paměti a dalších. Zvyšovat fyzickou zdat-
nost mohou zájemci při bowlingu, zvukem
naváděné laserové střelbě, vycházkách,
výletech nebo u sportovních soutěží.
„Lidé podobného postižení mohou sdílet
své problémy, navzájem se povzbudí, pora-

dí, zabaví, něco spolu prožijí, rozšíří si
obzory, něčemu se naučí, najdou nové
podněty, informace, kontakty i přátelství.
Člověk by neměl ustrnout na místě, v izo-
laci, ale měl by se všestranně rozvíjet
a zapojovat do pracovního, společenského,
kulturního, třeba i politického života.
Někdy to ale úplně bez pomoci nejde, člo-
věk potřebuje naučit novou trasu, vyzkou-
šet a zacvičit pomůcky, nebo třeba jen
poradit,“ vysvětluje význam organizace
Marek Šimíček. A právě on je zářným pří-
padem toho, jak se se svým hendikepem
naučit plnohodnotně žít. Uběhl maraton,
věnuje se triatlonu, běhu na lyžích a simu-
lované zvukové střelbě, hraje šachy. Pra-
cuje jako telefonista. Ale především je už
několik let předsedou oblastního praco-
viště SONS Přerov. (red)

inzerce

Při extrémním závodě museli sportovci překonat více než třicet překážek.
Foto: Ladislav Štulpa/archiv Alexandra Salachova

Extrémní závod Geroy se uskutečnil v sobotu 26. června v Přerově – poměřit
si své síly přijeli do města závodníci z celé republiky. Na trati dlouhé devět kilo-
metrů je čekalo přes třicet překážek. Organizátor akce musel ale ještě před
závodem řešit nepříjemnou událost. Speciální tréninková překážková trať u teni-
sové haly Spartaku, která slouží trénujícím Geroy závodníkům, se totiž stala na
začátku června terčem „zábavy“ čtyř chlapců. Ti poškodili několik překážek,
zohýbali kovové roxory, roztrhali i označení trati. „Nakonec se ale zachovali
jako správní gerojové. Přiznali se a spolu se svými rodiči pomohli jako dobrovolníci
při organizaci červnového závodu. „Každý může udělat chybu, důležité je umět
ji napravit,“ řekl smířlivě organizátor závodu Alexandr Salachov. Rozhovor s ním
přineseme v jednom z dalších čísel. (red)
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Jako každý rok i letos uděloval Olomouc-
ký kraj ceny Stavba roku. V pěti katego-
riích se utkalo více než třicet projektů
z celého kraje. V kategorii „Rekonstrukce
a obnova“ na celé čáře zvítězilo Muzeum
Komenského v Přerově a jeho zpřístup-
nění paláce na hradě Helfštýn. „Tak tro-
chu jsme to tušili. V Olomouckém kraji
totiž rekonstrukce Helfštýna patřila k těm
nejrozsáhlejším, ale také asi i nejpozo-
ruhodnějším. Vzbudila už ohlas jak
v zahraničí, tak i u nás. Jezdí se na ni
dívat velké množství návštěvníků. Samo-
zřejmě jsme měli radost velkou. Je to ale
výsledek práce všech zúčastněných,“

radoval se z ocenění ředitel Muzea
Komenského v Přerově Radim Himmler. 
Proměna druhé největší středověké stav-
by v Česku s historií, která sahá až do
14. století, je ukázkou citlivého propojení
historické a současné architektury
s využitím nejmodernějších materiálů.
Palác se dočkal částečného proskleného
zastřešení. Schodiště a chodníky nově
propojily i místa, kam se lidé neměli mož-
nost podívat několik století. Rekonstruk-
ce začala na podzim roku 2017, skončila
loni v létě a stála více než 90 milionů
korun. „Tento hrad je pro mne jako mag-
net. Já na Helfštýn jezdím rád pracovně

Facebookové stránky Městské policie
Přerov mají 29 tisíc sledujících z celé
České republiky. Každý den zde při-

bude jeden příběh ze svodky strážní-
ků. Kdo by ale čekal suchý policejní
jazyk, byl by na velkém omylu. Miro-
slav Komínek, zástupce ředitele pře-
rovských strážníků, totiž každodenní
práci městské policie přibližuje velmi
originálním a svěžím způsobem. 
V příbězích se čtenáři dozvědí, jak stráž-
níci pomohli seniorovi zpět do postele,
zachránili žlunu či malého zajíčka, nebo
jak lapili zloděje. A to vše je napsáno
stylem prvorepublikových soudniček. Za
svou originalitu a vytříbený jazyk si Miro-
slav Komínek vysloužil hned dvě ceny.
Na konci května vyhrál putovní marke-
tingovou cenu Creative Copywriters Clu-
bu Zlaté pero. „Facebookové příběhy
z práce strážníků pomocí pouhého slova
postupně získaly respekt a kladný vztah
veřejnosti k policejnímu sboru v Přero-
vě,“ podotkl prezident Creative Copy-

Čtenáři vybojovali pro FB Městské policie Přerov cenu Magnesia – blog roku 
writers Clubu Petr Vlasák. Komínek v této
souvislosti poděkoval kolegům – strá-
žníkům, bez jejichž přičinění a mnohdy
i empatie by vtipně pojaté minipříběhy
nevznikly. Na předání ceny přišel ve skot-
ském kiltu a s humorem sobě vlastním
poznamenal: „Žena mi ho nechala
poslat ze Skotska, a tak ho musím vyno-
sit. Navíc je v letních měsících praktic-
ký.“
Na začátku června pak převzal prestižní
literární cenu Magnesia Litera v kategorii
Blog roku, o které rozhodovali svým hla-
sováním čtenáři. Ti Komínka označují za
baviče, který konkuruje i známým tvářím
z obrazovek. „Žádné ambice jsem si
nedělal, takže to bylo příjemné překva-
pení. Asi jako když František Koudelka
jel na Konopiště a shodou okolností
vyhrál motoristický závod. Změnu pro-
fese ale určitě neplánuji. Já věřím, že

u městské policie vydržím až do důcho-
du,“ říká Miroslav Komínek. 

Vybírají se peníze na knihu
Fanoušci stránek už dlouho volali po
vydání příběhů knižně. Za pomoci party
nadšenců z Pracovny, multifunkčního
prostoru s coworkingem, kavárnou a jed-
nou z největších bezplatných knihoven
v zemi, se to brzy splní. Vydání knihy
s příznačným názvem 365+1 příběh
strážníků z Přerova mohou zájemci až
do 7. července finančně podpořit na
stránkách donio.cz. Pokud se v této
veřejné sbírce vybere dostatečné množ-
ství peněz, měla by vzniknout i audiok-
niha, kterou namluví herec David
Matásek, nebo i knihobudka. S policej-
ním radou Komínkem přineseme rozho-
vor v jednom z příštích čísel. 

(red)

inzerce

Propojení historické i současné architektury
se líbí, Helfštýn je krajskou Stavbou roku 

i soukromě. Míváme tam i výjezdní pora-
dy. S Helfštýnem jsme navíc jako
muzeum spjati „pupeční šňůrou“ už od
roku 1960,“ doplnil ředitel Himmler. 

Bodovala i zbrojnice
V soutěži ale uspělo i další přerovské
želízko v ohni, moderní sídlo hasičů, do
nějž se přestěhovali loni o prázdninách.
Nový areál se zázemím pro výkon služby
hasičů i jejich fyzickou přípravu zaujal
odbornou porotu natolik, že mu v silné
konkurenci udělila Čestné uznání
v kategorii Stavby občanské vybavenosti
a úpravy veřejných prostor. „Cesta
k prosazení nové výstavby stanice byla
složitá, ale úspěšná. Získali jsme pro-
story pro výkon služby odpovídající
21. století. To, že stavba byla oceněna
odbornou porotou, je krásným bonusem
završujícím několikaleté úsilí,“ shrnul
ředitel HZS Olomouckého kraje Karel
Kolářík.

(red)
Proměna hradu Helfštýn vzbudila ohlas doma i v zahraničí. Foto: Olomoucký kraj

Nová hasičská zbrojnice zaujme na první pohled. Foto: Jan Gebauer
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Přerov je krásný. Podělme se o pěkné záběry

Autobusové nádraží prošlo v roce 2009 kompletní rekonstrukcí za bezmála 150 milionů
korun. Vyrostla zde nová odbavovací budova, nástupní perony dostaly zastřešení,
přibyl nový mobiliář, informační tabule a umělé osvětlení. Pro autobusy byl vybudován
jeden společný vjezd a jeden společný výjezd. Takhle noční autobusové nádraží zazna-
menal fotograf Ladislav Štulpa.

Městský park Michalov byl založený už v roce 1903, rozkládá se na ploše 17 hektarů.
Směrem od Máchovy ulice jej protíná promenáda ve francouzském stylu s pískem
vysypanou cestou, lemovanou lavičkami, vedoucí k fontáně. Tryskající kašnu, v níž
v létě přebývají želvy, zaznamenal fotograf Jan Gebauer. 

Neobvyklý pohled z neobvyklého místa. Přerovský zámek takto zvěčnil z již zbourané
budovy Chemiku Tomáš Hradílek. (red)

Neokoukaný pohled na věž přerovského zámku od památníku Jednoty bratrské
v archeologicky významné lokalitě Na Marku. V letech 2012 až 2013 zde badatelé
nalezli základy kostela sv. Marka a bratrské školy. Foto: Martin Cín

Plný zeleně, barevných střech a fasád. To je Přerov z ptačí perspektivy objektivem
Martina Cína. 

O tom, že městský park Michalov patří k tomu nejhezčímu v Přerově, zřejmě nikdo nepochybuje. Ale například i takové přerovské autobusové nádraží
může být krásné. Stačí se umět správně dívat. Naše výzva zní: Máte-li i vy nějakou pěknou fotku z Přerova, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná
vzpomínka, podělte se o ni a pošlete nám ji do redakce na e-mail redakce@prerov.cz. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších čísel Přerovských listů. 

inzerce
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„Ještě několik měsíců po opadnutí vody
mě v noci budily noční můry. Já se dostala
domů z práce ještě v pořádku, dcera už při-
plavala. Lokla si špinavé vody a měla pak
zdravotní potíže. Zakopla totiž o lavičku,
která pod masou špinavé hnědé vody neby-
la vidět. Telefonní budka před naším domem
zmizela zcela pod hladinou. Dceři do domu
pomohl soused, přes vchod už to nešlo,
vtáhl ji dovnitř oknem. Měla jsem o ni
obrovský strach," vzpomíná JItka Elšíková.
Voda z Bečvy nejprve po poledni přetekla
lávku u Tenisu a dostala se i na nábřeží
E. Beneše. Pár hodin poté se už Komen-
ského a Bayerovou ulicí valil proud vody.
Z pobořených domů v ulicích Za Mlýnem
a Malá Tratidla museli záchranáři na člu-
nech evakuovat obyvatele. Z místních částí
Přerova napáchaly záplavy největší škody
v Lověšicích.

„Já jsem šel tehdy o půl čtvrté z práce a po
Komenského ulici tekla voda. Tak jsem
přemýšlel, jestli mám počkat nebo vyrazit
domů. Jenže během chvíle bylo vody až
po prsa. Když jsem se nakonec dostal
domů, pozoroval jsem z okna, jak mi kolem
domu najednou teče Bečva. Nefungoval
tehdy samozřejmě žádný krizový systém.
Dva dny trvalo, než jsme se dostali z domu
pryč,“ vzpomíná na ničivou povodeň i pri-
mátor Petr Měřínský. 
Jeho slova potvrzuje i Jiří Křižka, který měl
na Komenského ulici fotoateliér. „Viděli
jsme, jak se Komenského ulicí valí voda.
Snažili jsme se ještě zachránit aspoň tech-
niku. Neměli jsme ale vytopenou jen firmu,
ale i náš dům – bydlíme totiž u Michalova.
Vařili jsme tehdy všem sousedům, jako
jediným v okolí nám totiž fungoval plyn,“
popisuje Křižka. 

Přerované vzpomínají na povodně i po 24 letech
Dva mrtví lidé, 47 zdemolovaných domů, přes 930 poškozených rodinných domků, škody ve výši téměř půl miliardy korun. Takový účet vystavila ničivá
povodeň jen v Přerově. Po několikadenních vydatných deštích se v pondělí 7. července roku 1997 rozvodněná řeka Bečva vylila z břehů a zaplavila dvě
třetiny Přerova. Na některých místech dosahovala výška vody až tří metrů. V zatopeném městě nešla elektřina, nefungoval telefon, netekla pitná voda. 

VELKÁ VODA V PŘEROVĚ

Do července 1997 byly dosud největší
známou vodní katastrofou v dějinách
města záplavy, které Přerov postihly v roce
1880. Prvního srpna toho roku začaly
silné deště, které pokračovaly i další dny,
5. srpna 1880 se přes město převalila
povodňová vlna. Kulminační průtok vPře-
rově se odhadoval na 750 m3/s (včervenci
1997 na 830 m3/s). Ve Státním okresním
archivu Přerov se dochoval dopis městské
rady královskému okresnímu hejtmanství
o škodách ze záplav. Velká voda se pře-
hnala Přerovem také v polovině května
roku 2010. Škody však byly podstatně
nižší než v roce 1997. 

V Přerově si velká voda vyžádala dva lidské životy. Foto: archiv Jiřího Křižky

Velká voda si v Přerově vyžádala dvě lidské
oběti. Devatenáctiletého mladíka strhl sil-
ný proud právě v Komenského ulici. Jeho
tělo se našlo po opadnutí vody až před
vlakovým nádražím. Druhou obětí byl
sedmdesátiletý důchodce, který se utopil
ve svém domě v ulici Svépomoc. „Byl už
špatně pohyblivý, sousedé ho přesvědčo-
vali, aby dům opustil, nabízeli mu pomoc
i zázemí. Odmítal, protože nevěřil, že by
barák voda zaplavila, pak už bylo na
záchranu pozdě. Bylo to smutné ráno,“
vzpomíná obyvatelka Svépomoci Martina
Hebnarová. Ostatně – většina lidí z této
lokality prožila hrůznou noc ze 7. na
8. červenec na půdách svých domů, mnozí
dodnes vzpomínají na zvuky praskajících
domů z nedalekých Tratidel.
Dobrovolníci a hasiči se do některých nej-
více zaplavených domů dostali pomocí
člunů a kánoí. Lidem dopravili to nejnut-
nější, chleba a pitnou vodu. Lidé na síd-
lištích většinou zůstali odkázáni sami na
sebe. „Můj přítel bydlel tehdy na Kopa-
ninách. Každý den se v tom strašném prou-
du brodil k nám, aby nám donesl jídlo,
vodu a další věci. První den povodně přišel
bez jedné boty, strhla mu ji voda,“ popi-
suje situaci dnes čtyřicetiletá Martina
Porybná. Na parkovišti u tehdejšího
obchodního domu Prior vznikla provizorní
přistávací plocha pro vrtulníky. Evakuovaní
odtud byli převáženi do nemocnic, provi-
zorně vytvořených nocleháren ve školách,
internátech a na mnoha dalších místech.
O náhradní bydlení tehdy požádalo
92 rodin.

Návrh protipovodňové ochrany Přerova
se člení do několika etap. Vychází z cel-
kové Koncepce protipovodňové ochrany
sídel v Pobečví. Účelem je zajištění reálné
protipovodňové ochrany intravilánu Pře-
rova na povodňové průtoky takzvané
padesátileté povodně. Kompletní ochra-
nu sídel v Pobečví včetně Přerova až
před povodňovými průtoky, kterých
dosáhla Bečva během povodní v roce
1997, zajistí vodní dílo Skalička. „Při-

pravovaná opatření navazují na dvě již
realizovaná protipovodňová opatření
nad jezem. Jde o ochrannou stěnu, kte-
rou jsme dokončili v lokalitě u Kazeta
v roce 2016 a jejíž cena byla přes
7 milionů korun. Na tuto stavbu navá-
zala protipovodňová opatření dokon-
čená v roce 2017 na nábřeží Edvarda
Beneše, která přišla na bezmála 14 mi-
lionů korun,“ vyjmenovává mluvčí Povo-
dí Moravy Petr Chmelař. 
Město Přerov se na realizaci protipo-
vodňových opatření finančně podílelo.
„Povodí Moravy na ně čerpá také dotač-
ní tituly. Ať to byla zídka na nábřeží
E. Beneše, ať to byla zídka u Kazeta, ať
je to připravovaná protipovodňová zídka
od nemocnice až po lávku u Tenisu.
U většiny těchto staveb na území města
je nějaká udržitelnost projektu. A pak –
třeba po deseti letech – je město pře-
vezme a bude se o ně dál starat,“ při-
pomněl radní Michal Zácha. 

V současnosti Povodí Moravy pracuje
na přípravě protipovodňové ochrany
Přerova v několika lokalitách. Nejblíže
realizaci je výstavba už zmíněných pro-
tipovodňových opatření Přerova mezi
mostem Legií a lávkou uTenisu. „Přes-
tože práce budou probíhat na dvou
místech, jedná se o jednu stavební akci.
Účelem navrženého opatření je zajiš-
tění reálné protipovodňové ochrany
intravilánu města Přerova v lokalitě
nad jezem na povodňové průtoky tak-
zvané padesátileté povodně. Nad
jezem dojde k výstavbě 750 metrů pro-
tipovodňových zdí, 26 metrů mobilních
hrazení. Ochrana bude obsahovat také
řešení stokové části tak, aby nedochá-
zelo k zatopení ulic přes kanalizační
systém,“ doplňuje Petr Chmelař. Kana-
lizace bude proto přetěsněná až do uli-
ce Vsadsko, aby se voda nezvedala do
sklepů bytových domů a vytékala na
tenisových kurtech. „Velká protipo-

vodňová akce probíhá teď i v Hranicích.
Ono totiž všechno souvisí se vším.
Dokud nebudou jednotlivé protipovod-
ňové stavby postaveny po celé trase
řeky, budou povodně hrozit,“ upozor-
ňuje radní Michal Zácha. 
Součástí ochrany města před povod-

němi bude také 11 čerpacích jednotek.
Stavební práce by měly být zahájeny
během prvního čtvrtletí příštího roku
a budou trvat 18 měsíců. Povodí Moravy
počítá s investičními náklady ve výši
82 milionů korun. Na tuto stavbu naváže
druhá etapa protipovodňových opatření
Přerova nad jezem. V současné chvíli
probíhají projekční práce na dokumen-
taci pro stavební povolení. 
Ve fázi příprav je  výstavba ochranné
hráze podél Prechezy, odtěžení nánosů
podél břehů, stavba ochranné hráze
podél Veolie a ochrana rozvodny. Tyto
stavby ale bude možné zahájit až po
dostavbě dálnice D1. (red)

Protipovodňové zídky už stojí. Jaká opatření budou následovat?

Nad oblast sužovanou živelnou katastrofou
se v úterý 8. července vypravil premiér Vác-
lav Klaus apředseda poslanecké sněmovny
Miloš Zeman. O dva dny později se na
Hanou vydal i prezident Václav Havel. 
Ale ani poté, co ve čtvrtek 10. července
voda opadla, neměli obyvatelé Přerova
zdaleka vyhráno. Voda za sebou nechala
zdevastované domy, zničené chodníky, roz-
bité automobily a především všudypřítom-
né bahno. Lidé se pustili do nekonečného
úklidu. Před jednotlivým domy se začaly
hromadit vodou poničené věci. Vyvezeno
bylo na 20 tisíc tun odpadu. S úklidem
pomáhaly technické služby a především
armáda. Ta také pomáhala udržet pořádek
ve městě a zabraňovala rabování. 
Život v Přerově se pomalu začal vracet do
starých kolejí. (red)

Protipovodňová zídka na nábřeží E. Bene-
še už stojí. Foto: Anna Vojzolová
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Hned dva přerovští zastupitelé za
hnutí Starostové a nezávislí (STAN)
Antonín Prachař a Martin Trhlík se
rozhodli opustit svá křesla. Místo
nich vstupují do řad zastupitelů
náhradníci Elena Grambličková
a Vladimír Kočara. 

Bývalý ministr dopravy Antonín Prachař
se rozhodl ze zdravotních a osobních
důvodů zcela skončit v politice a věnovat
se dál už jen své rodině a vnoučeti. Dru-
hým politikem za STAN, který rovněž
z osobních důvodů končí, je lékař Martin
Trhlík. Ten chce opět naplno vykonávat
pouze svou profesi. 
Do zastupitelstva se tak vrací pedagožka
a zkušená komunální politička Elena
Grambličková. Ve volebním období 2006
až 2010 byla náměstkyní primátora za
ODS. Do její kompetence spadaly odbory
majetku a životního prostředí. „Ochrana
přírody je pro mne alfou a omegou. Jsem
stále členkou Komise životního prostře-

dí, kde se spolu s kolegy snažíme o změ-
nu přístupu města k udržování travna-
tých ploch a ke kácení vzrostlých dřevin.
Hledáme i cesty k šetrnější zimní údržbě
komunikací,“ říká Elena Grambličková.
Zejména hokejovým fanouškům je pak
známé jméno druhého nováčka v zastu-
pitelstvu Vladimíra Kočary. Tento bývalý
profesionální hokejista v současné době
působí coby sportovní manažer mládeže
HC Zubr Přerov a trénuje A tým. Politicky
se angažuje opět především v oblasti
sportu, od roku 2014 je členem Komise
pro školství a sport, která je poradním
orgánem rady města. A právě sportovní
zájmy a podporu mládeže má opět jako
svou prioritu. „Rád bych přispěl kon-
struktivností, otevřeností a selským
rozumem. Jsem přístupný diskusi napříč
politickým spektrem,“ potvrzuje čtyři-
ačtyřicetiletý Vladimír Kočara. 
Oba noví zastupitelé přijetím funkce už
začali vykonávat svůj mandát. V září je
na zastupitelstvu ještě čeká složení slibu.

Dva zastupitelé složili mandát. Nahradili je Elena Grambličková a Vladimír Kočara

Vladimír Kočara Foto: Jan GebauerElena Grambličková Foto: Jan Gebauer

Advokátka Marie Neulsová a dětská
lékařka Beáta Philippová, které měly na
základě výsledků voleb v roce 2018
původně Prachaře s Trhlíkem nahradit,
se nakonec rozhodly do politiky nevstou-
pit. Grambličková s Kočarou jsou tak
„náhradníky náhradníků“. 

Není to první výměna v nově zvoleném
zastupitelstvu. Letos v únoru se novou
zastupitelkou za SPD stala Irena Hanzlová,
která nahradila Vladimíra Pospíšila. V dub-
nu složil zastupitelský slib komunista Vla-
dimír Žamboch. Ten nastoupil za Josefa
Nekla, který nečekaně zemřel. (red)

Městský dům se po roce otevřel

Novým provozovatelem restaurace v his-
torickém Městském domě se stala společ-
nost Apetit. Přerovská firma plánovala
otevřít restauraci s kavárnou od března,
epidemiologická opatření ale jejich plány
přesunula na červen. První hosty Měšťák
přivítal v pondělí 21. června – po téměř
čtrnácti měsících, kdy byl kvůli nezájmu ze
strany podnikatelů v pohostinství zavřený.
„Počítáme s tím, že do konce prázdnin

budeme návštěvníky lákat jen na denní
menu, takže bude otevřeno od jedenácti
hodin dopoledne do tří odpoledne. Od
září, kdy začne v Měšťáku i kulturní pro-
gram, budeme mít otevřeno až do večera,“
potvrdil Jaroslav Urbanec ze společnosti
Apetit. Podle něj bude hlavním tahákem
pro návštěvníky především skvělá kuchyně
od kuchařského mistra, který se soustředí
na zdravá jídla, připravovaná z čerstvých
surovin a regionálních produktů.

Restauraci Městského domu, který stojí na
Masarykově náměstí už od roku 1897, pro-
vozovaly v letech 2014 až 2018 Kulturní
a informační služby města Přerova. Jenže
podnik byl prodělečný a radnice musela
na provoz doplácet každoročně zhruba
1,5 milionu korun. „Posledním nájemcem
byl Hotel Jana. Společnost přišla do Měš-
ťáku 1. ledna roku 2019 a měla v plánu
po dobu pěti let nejen provozovat restauraci
a kavárnu, ale také zmodernizovat interiér.
Na to ale už nedošlo, k prvnímu květnu
roku 2020 Jana na svou žádost smlouvu
s městem ukončila,“ vzpomněla vedoucí
kanceláře primátora Daniela Novotná.
Společnost Apetit, stejně jako Hotel Jana,
bude do přerovské kasy platit jen symbo-
lické nájemné ve výši sto korun měsíčně,
samozřejmostí je plná platba spotřebo-
vaných energií ze strany soukromé firmy.

(red)

Laguna není v současné době vhodná ke
koupání. Vyplývá to z rozboru, který si
nechaly v polovině června vypracovat
Technické služby města Přerova.
„Voda neodpovídá hygienickým poža-
davkům a pro uživatele představuje zdra-
votní riziko. Koupání a provozování
vodních sportů nelze doporučit zejména
pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií
a osoby s oslabeným imunitním systé-
mem,“ popsal Martin Halata ze Zdravot-
ního ústavu v Ostravě.
Přerovské přírodní koupaliště neodpovídá
kvalitě vody ke koupání ve dvou ukaza-

telích: průhlednost a vodní květ. Mikro-
skopický obraz ukázal, že v Laguně se
nacházejí například rozsivky centrické
a penátní, skrytěnky, zelené řasy či krás-
noočka. Mikrobiologické vyšetření sice
vykazuje – slovy expertizy – výbornou
jakost, ale sinice překročily druhý sledo-
vaný stupeň a chlorofyl první stupeň.
„Informace o červnovém měření i s přes-
nými hodnotami najdou zájemci přímo
ve vývěsce na Laguně. Další testy nechá-
me dělat v průběhu července a srpna,“
potvrdila Martina Haluzíková z technic-
kých služeb. (red)

Do Laguny jen na vlastní nebezpečí

Restaurace v Městském domě se po téměř čtrnácti měsících znovu otevřela.
Foto: Město Přerov

Koupání jen na vlastní nebezpečí. Ve vodě se přemnožily sinice. Foto: Město Přerov
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Jaká je stručná historie knihovny? 
Od založení přerovské knihovny v roce
1919 uplynulo 102 let, ale první čtenář-
ský spolek byl v Přerově založen už v roce
1862. Členové spolku nejenže platili
pravidelné příspěvky, ale také vypomá-
hali finančními dary na nákup knih. Spo-
lek sídlil na Dolním náměstí v místě, kde
byl později postaven Městský dům, ale
spolková činnost probíhala i v dalších
domech situovaných na tehdejším Dol-
ním náměstí. Nesmíme ani zapomenout
na významné osobnosti spojené se
začátky tehdy ještě Masarykovy
knihovny. Prvním přerovským knihovní-
kem byl místní rodák Leopold Calábek,
avšak nedlouho po svém jmenování toto
místo opustil, a to po neshodách o smě-
řování nové knihovny, kdy byl městským
přípisem propuštěn z obecní služby. Dru-
hou významnou osobností byl Eduard
Kvasnička. Ačkoliv nebyl přerovským
rodákem a narodil se v Třeboni, po zís-
kání místa knihovníka v Masarykově
knihovně se v Přerově usadil natrvalo
a oženil se tu. Krátce po jeho nástupu
byla knihovna přestěhována do vyhra-
zených prostor Městského domu, který
se jí stal na dlouho dobu útočištěm –
než byla knihovna v roce 1959 přestě-
hována do současných prostor na Žero-
tínově náměstí. V čele přerovské
knihovny působil až do roku 1957, kdy
odešel do důchodu. 

Kolik poboček vlastně má Městská
knihovna? 
Městská knihovna v Přerově má na úze-
mí města čtyři pracoviště. V hlavní budo-
vě na Žerotínově náměstí se nachází
půjčovna pro dospělé, studovna, čítárna,
hudební oddělení a rozsáhlé sklady knih,
které se nevejdou do volného výběru
půjčovny. Zároveň je zde malá učebna
a přednášková místnost, kde probíhají,
pokud to umožňují epidemiologická
opatření, vzdělávací a přednáškové akce
a aktivity. V Palackého ulici je umístěna
půjčovna pro děti. Pobočku má knihovna
rovněž na Velké Dlážce, která je jako

jediná dostupná i handicapovaným uži-
vatelům a nabízí i speciální fond pro tyto
návštěvníky. Poslední pobočka je v Před-
mostí – je umístěna v prostorách staré
školy, kde je rovněž situován depozitní
sklad. Mimoto má přerovská knihovna
dalších deset poboček ve všech místních
částech s výjimkou Popovic, které jsou
však obsluhovány pobočkou v Předmos-
tí, která je prakticky v přímé dostupnosti.
Každá z poboček je vybavena i výpočetní
technikou pro přístup veřejnosti k inter-
netu.

Trocha statistiky… Kolik svazků od
kolika autorů je v knihovně čtená-
řům k dispozici? Kolik čtenářů
využívá vaše služby?
Přerovská knihovna ke konci roku 2020
evidovala ve svém fondu celkem
182 756 svazků knihovních dokumen-
tů – to zahrnuje knihy, zvuková a audio
CD, hudebniny, mapy, deskové hry a dal-
ší, bez periodik. Z tohoto počtu je asi
35 tisíc knih, kterými knihovna disponuje
v rámci výkonu regionálních funkcí pro
36 samostatných knihoven Olomoucké-
ho kraje. Dalších 21 500 svazků se
nachází v pobočkách přerovské
knihovny. Bohužel, vzhledem k prosto-
rovým možnostem v hlavní budově, kde
knihovna v současnosti sídlí, je skoro
40 tisíc svazků knih umístěno ve skla-
dech, a to buď přímo v hlavní budově,
depozitním skladu v Předmostí nebo
v pronajatých prostorách kina Hvězda.
Co se týká počtu autorů, zcela jistě se
pohybujeme řádově kolem desítek tisíc,
přesněji asi kolem 30 tisíc autorů. Služeb
knihovny v uplynulém kritickém roce
využilo celkem 5 454 návštěvníků, což
představuje pokles přesně o 600 uživa-
telů oproti roku 2019. Z tohoto počtu
bylo dětských uživatelů 1 502 – i zde
jsme zaznamenali oproti roku 2019
pokles o 367 dětí. Co se týká výpůjček,
zde byla situace o poznání horší. V roce
2020 si návštěvníci odnesli domů celkem
229 684 knihovních dokumentů, což je
o 79 053 výpůjček méně oproti před-
chozímu roku.

Najdeme v knihovně také oddělení
regionálních autorů či něco o Pře-
rově?
Samozřejmě. Knihovna disponuje v rámci
studovny v budově na Žerotínově náměs-
tí rozsáhlým a průběžně doplňovaným
fondem regionální literatury a dalších
regionálních dokumentů. Nalézají se zde
jak dokumenty přímo přerovských autorů
a autorit, tak dokumenty autorů z blíz-
kého okolí. Mimoto archivujeme regio-
nální tisk, budujeme databázi regio-

nálních osobností a zpracováváme člán-
ky regionálních událostí, které jsou
dostupné on-line v našem katalogu.

Co všechno kromě půjčování knih
vlastně děláte?
Mimo standardní půjčování všech druhů
knihovních dokumentů nabízí přerovská
knihovna i tzv. eVýpůjčky, což jsou výpůjč-
ky elektronických knih prostřednictvím
portálu Palmknihy.cz. Mimoto rovněž
nabízíme výpůjčky deskových her a tema-
tických kufříků. Pro zájemce o turistiku
máme k dispozici standardní i lamino-
vané tištěné mapové podklady všech čás-
tí České republiky a řadu průvodců po
evropských, ale i světových destinacích,
které mohou využít při svých výletech.
V nabídce nechybějí audio zvukové
nahrávky moderní i klasické hudby na
CD a v současnosti velmi oblíbené
audioknihy, tedy mluvené slovo. V nabíd-
ce jsou také specializované zvukové kni-

hy, které si řada našich uživatelů plete
s audioknihami. Zvukové knihy jsou však
určeny pouze uživatelům, jejichž zdra-
votní postižení znemožňuje četbu kla-
sických tištěných knih. Mimoto má
knihovna pro tyto uživatele speciální
kompenzační pomůcky – elektronické
digitální čtecí lupy, které jsou dostupné
na pobočce Velká Dlážka a ve studovně.
Samozřejmostí je i přístup k internetu na
všech našich pracovištích. Pravidelně
pořádáme kulturní, vzdělávací a volno-
časové aktivity pro školy i širokou veřej-
nost. Mezi tyto aktivity patří školení,
přednášky, besedy, výtvarné dílny a herní
klub. Zaměřujeme se také na seniory
a jsme konzultačním střediskem Virtuální
univerzity 3. věku. Pro děti zabezpeču-
jeme činnost Klubu programování a robo-
tiky. Bohužel, většina těchto akcí a aktivit
byla vzhledem k pandemii onemocnění
COVID-19 výrazně utlumena nebo zru-
šena. Anna Vojzolová

Pavel Cimbálník: V knihovně jsou díla třiceti tisíc autorů 

Za starý mobil novou knížku.
Začíná nový ekologický projekt 
Společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem spustila nový projekt
Odlož mobil v knihovně. Lidé, kteří takto odevzdají vysloužilý telefonní přístroj,
mohou vyhrát poukázku na nákup knih v hodnotě jeden tisíc korun. 
„V domácnostech po celém kraji leží podle odhadů statisíce starých, často nefunk-
čních mobilů. Přitom tyto staré přístroje mohou být recyklovány a tím se ušetří
třeba těžba vzácných kovů v deštných pralesích,“ vysvětluje smysl projektu Martin
Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí. 
V Přerově můžete mobil odnést hned do čtyř poboček Městské knihovny v Přerově,
a to na Žerotínově náměstí, v ulici Palackého, Hranická a Velká Dlážka. Odevzdaný
přístroj musí obsahovat údaje, díky kterým mohou pořadatelé projektu výherce kon-
taktovat. „Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát,“
dodal regionální manažer neziskové společnosti ASEKOL Zdeněk Kovářík. 
Kromě samotných dárců čeká finanční prémie i na knihovny, které budou ve sběru
mobilů nejúspěšnější. Vyhodnocení a předání ocenění proběhne v říjnu letošního
roku. (red)

Náš seriál o organizacích města pokračuje. Tentokráte se dozvíte něco o Městské knihovně v Přerově. Ředitel Pavel Cimbálník prozradí, kolik svazků knih
se v knihovně ukrývá, ale také jaké další činnosti kromě půjčování knih knihovna zajišťuje. 

Ředitel Městské knihovny v Přerově Pavel
Cimbálník. Foto: archiv Pavel Cimbálník

Přerovská knihovna eviduje ve svém fondu 182 756 knihovních dokumentů. 
Foto: Město Prerov
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V padesátých letech patřil ke špičce čes-
koslovenských boxerů. Dokonce snil o tom,
že se zúčastní olympiády. Po těžkém úrazu
krční páteře v roce 1957 ale musel s tímto
sportem skončit. Dokonce hrozilo, že skončí

na invalidním vozíčku. Nakonec se v rámci
rehabilitace vrhl na plavání a otužování. 
O povolení přeplavat úžinu mezi Francií
a Anglií žádal československé úřady už
od roku 1964. Poprvé se ji pokusil pře-
konat už v září 1970, to se mu ale kvůli
špatnému počasí a velkému vyčerpání
nepovedlo. O rok později to zkusil znovu –
tentokrát úspěšně. „Na loď Franta potře-
boval deset tisíc korun. Polovinu mu půj-
čila moje maminka, která v té době už
byla těžce nemocná. Já jsem zrovna čeka-
la mladší dceru Petru. Když se Frantovi
podařilo Kanál přeplavat, bylo z toho
velké haló. Já jsem se toho ale neúčastnila,
na slávu si nepotrpím. Nemám ráda
pozornost. Navíc maminka krátce nato
zemřela,“ vzpomíná manželka Františka
Venclovského Pavlína.
V roce 1975 se Venclovský do vln kanálu
La Manche ponořil ještě potřetí. I tento-
krát uspěl, a to dokonce ve třetím nej-
rychlejším čase jeho věkové kategorie.
„Můj táta s Františkem pracoval v Olo-
mouci. Vzpomínal, jak každé ráno šel pla-
vat do Moravy, ať bylo počasí jakékoliv.
Chlapi si z něj utahovali, protože měl spe-

cifický styl plavání,“ vzpomíná Josef
Kopecký. To, že byl pořád ve vodě, potvrzu-
je i Venclovského manželka. „Každý den
trénoval, byl ve vodě, ale taky skákal přes
švihadlo, posiloval s činkami. Náš děda
ho každý den stříkával na zahradě vodou.
Nejprve zalil odstátou vodou zahradu,
teprve pak postříkal Frantu tou ledovou.
On se i sprchoval pod studenou vodou.
Když mi někdy masíroval nohy, smál se,
že si o mne opaří ruce,“ říká s úsměvem
Pavlína Venclovská. František Venclovský
motivoval k otužování řadu lidí. Založil

i tradici silvestrovského koupání v Bečvě. 
Jeho žena Pavlína ho sice celý život pod-
porovala v jeho aktivitách, sama ale jeho
lásku k vodě nesdílela. „Já neumím pla-
vat. Jediná z rodiny prostě neplavu, dívala
jsem se na Frantu maximálně ze břehu.
Ale obě dcery se potatily. Plavou i vnuci.
Jeden z nich dokonce pracuje na přerov-
ském bazéně jako plavčík,“ prozradila
Venclovská. (red)

Svému muži fandila, ale vždy jen ze břehu
František Venclovský před 50 lety přeplaval kanál La Manche. Jako první Čech a na druhý pokus zdolal 30. července
roku 1971 trasu o délce 56,5 kilometru v čase 15 hodin a 26 minut. Jakmile dorazil k břehům Anglie, pronesl znělou
hanáčtinou onu památnou větu: „Já su tak ščasné!“ 

FRANTIŠEK VENCLOVSKÝ

se narodil 25. 4.1932
v Lipníku nad Bečvou. 

Zemřel 13.12.1996 v Přerově. 

Výstava připomene 50. výročí
přemožení kanálu La Manche
Vzpomínkovou výstavu na Františka
Venclovského, věnovanou letošnímu
50. výročí přeplavání kanálu La Manche,
uspořádá v polovině prázdnin Galerie
města Přerova. Exponáty k zápůjčkám
poskytne vedle Muzea Komenského také
rodina slavného sportovce.
„Výstava připomene nejdůležitější
mezníky sportovního života Františka
Venclovského, jeho úspěchy na poli dál-
kového plavání, legendárního otužilectví
a dalších disciplín, ve kterých vynikal.
Slavného přemožitele kanálu La Manche
připomeneme nejen prostřednictvím
fotografií, ale i medailí z maratonů

a šampionátů, vystaveny budou jeho
diplomy nebo průkazky,“ uvedla vedoucí
Galerie města Přerova Lada Galová.
Autorkou textové části výstavy, jež
návštěvníkům shrne Venclovského život-
ní milníky, osudové rekordy či pamětní
listy z nejslavnějších klání, je historička
Muzea Komenského v Přerově Šárka Krá-
korová Pajůrková.
Výstava v salonku galerie bude zahájena
vernisáží na den přesně, kdy Venclovský
zdolal svou největší životní výzvu a pro-
slavil se legendárním výrokem: „Já su tak
ščasné.“ Stane se tak v pátek 30. července
v 17 hodin. (red)

S návrhem pojmenovat nábřeží mezi
sokolovnou a mostem u přerovské lodě-
nice po slavném plavci přišli radní v loň-
ském roce. „František Venclovský sice
nebyl přerovským rodákem, ale ve měs-
tě žil, pracoval a také trénoval. Málokdo
ho neznal,“ řekl tehdy přerovský pri-
mátor Petr Měřínský. Pamětníci dodnes
vzpomínají na to, jak právě v místech
před sokolovnou scházel do studených
vln řeky Bečvy, kterou si užíval prakticky
v průběhu všech ročních období. Do té
doby jeho památku připomínala pouze
pamětní deska u Bečvy. (red)

„Já su tak ščasné!“ František Venclovský
právě doplaval k břehům Anglie. 

Foto: archiv Pavlíny Venclovské

František Venclovský se k otužování dostal kvůli zranění páteře. 
Foto: archiv Pavlíny Venclovské

Meopta postaví novou halu.
Zaměstná několik desítek lidí
V přerovském areálu firmy Meopta se ještě letos začne stavět nový výrobní
komplex. Práci zde najdou desítky lidí. Vedení firmy tak reaguje na zvýšenou
poptávku po detekčních optických modulech využívaných při výrobě mikročipů
a displejů v polovodičovém průmyslu. „Po celém světě investují výrobci mikročipů
do rozšiřování výrobních kapacit v důsledku rostoucí poptávky vyplývající z digi-
talizace téměř všech oblastí života. Svou investicí zajistíme náš další růst
a posílíme naši pozici spolehlivého dodavatele pro globální průmysl polovodi-
čových zařízení,“ říká ředitel obchodní jednotky Industriální aplikace Pavel
Šťastný.
Nový výrobní celek o ploše až 30 tisíc metrů čtverečních bude určený převážně
pro výrobu optických a mechanických komponent, které jsou hlavním stavebním
pilířem výsledných optomechanických sestav určených pro polovodičový průmysl.
Ty jsou a budou finálně montovány v rozsáhlých nových prostorách čistých mon-
táží, kde třída čistoty splňuje požadované normy včetně úrovně molekulární
čistoty. Hotový by měl být do konce roku 2024. Meopta – optika kvůli pláno-
vanému rozšíření výroby požádala stát o investiční pobídku za 242 milionů
korun, kterou vláda České republiky schválila. Podle zveřejněných informací
jde o investici za více než 970 milionů korun.
Při návrhu nového výrobního komplexu byl kladen vysoký důraz především na
efektivní tok materiálu, který následuje současný výrobní trend „Inovace a výroba
pod jednou střechou“. Bude tedy pokrývat veškeré výrobní fáze od výroby optiky
až po výrobu nejpřesnějších mechanických komponent.
Meopta optika je jedním z nejvýznamnějších výrobců sportovních dalekohledů
a puškohledů. Vyrábí také vojenské puškohledy, zaměřovače, přístroje pro noční
vidění a speciální optické systémy pro tanky a obrněná vozidla.
Hlavním akcionářem společnosti Meopta optika byl dlouhá léta Čechoameričan
Paul Rausnitz. Po jeho smrti v roce 2018 firmu převzal Paulův synovec Gerald
Rausnitz a jeho syn David Rausnitz. (red)

Pohled z nábřeží F. Venclovského nabízí
krásný výhled na přerovský zámek.

Foto: Anna Vojzolová
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Už podruhé jste získala ocenění
nejúspěšnější sportovec města Pře-
rova. To první jste získala za rok
2016. Tehdy jste byla v šoku, jaké
byly vaše pocity tentokrát? 
Bylo to moc krásné, že se mi podruhé
podařilo získat první místo. To jsem neče-
kala. Je fakt, že jsem si přála anketu
vyhrát ještě jednou, protože na to své
první zlato jsem si musela počkat pěkně
dlouho. I když jsem vyhrála mistrovství
světa, vždycky jsem skončila tak pátá.
A pak najednou jsem stála na pódiu
s cenou v ruce. A to jsem ten rok předtím
získala na svěťáku „jen“ páté místo.
Zřejmě to bylo za vytrvalost, jsem nejspíš
nejdéle sloužící závodnice v Přerově. Ale
vážím si toho opravdu moc. I proto, že
v podobných anketách málokdy vítězí
ženy. 

Jak dlouho vlastně už závodíte? 
Dvacet dva let. Tedy s dvouletou pře-
stávkou, když jsem chodila s bříškem
a pak jsem si užívala doma syna Jakuba. 

Když srovnáte sebe tehdy a teď,
svou kondici, kdy jste se cítila lépe? 
V podstatě po více stránkách teď. Po
psychické úplně, to je úplně nesrovna-
telné. Dřív jsem se stresovala. Teď jsou
pro mne závody dovolená, když to zleh-
čím. I po té fyzické stránce. Dostala jsem
se do takového vyváženého stavu, nemu-
sím dělat žádné extrémy, nepřetěžuji
tělo. Takže když netrpí tělo, netrpí ani
hlava a naopak. Ale je fakt, že mě už
občas něco bolí, začínám cítit trochu
opotřebovanost danou věkem. 

Jaké to bylo vyhrát druhé místo na
mistrovství světa v konkurenci
mladých závodnic? 
Já jsem byla zklamaná. Věřila jsem si na
zlatou medaili, měla jsem na to. Jenže
rozhodují lidé a jsou věci, které člověk
neovlivní. Na pódiu jsem dokonce bre-
čela. Lidé si mysleli, že štěstím. Ale ono
to bylo proto, že jsem byla jenom druhá.
Bylo mi to v tom okamžiku hrozně líto.
Po pár dnech jsem byla vděčná i za to
druhé místo. Jen na tom pódiu jsem si
to neužila. 

Jak moc ovlivnil vaše závodění
koronavirus? 
Mně se žádné závody nezrušily, ani
evropské, ani světové, ani domácí. Všech-
ny, kterých jsem se chtěla zúčastnit, se
konaly. Naopak jsem byla spokojená, že
se všechny vecpaly jen do jedné sezony,
té podzimní. Už se totiž nestíhám při-
pravit na jaro i podzim současně. S rodi-

nou a prací je to náročné. Takže já jsem
měla ideální podmínky. 

Kterého umístění si vážíte nejvíc? 
Určitě to je můj první juniorský titul, na
který jsem čekala několik let. Já jsem
byla šest let v naturálním svazu (pozn.
redakce – Český svaz naturální kultu-
ristiky a fitness, který se vymezuje proti
užití anabolik).  Tam už jsem povyhrávala
všechno, co jsem mohla. A teď jsem se
vrátila, do, jak já říkám, sypačského sva-
zu (pozn. redakce – Svaz kulturistiky
a fitness ČR), kde jsem jako juniorka
závodila osm let. A všechna finále, i když
jsem nebrala medaili, když jsem za sebou
nechala Rusky, pro mne byla fantastic-
kým úspěchem. Ale teď už chci to zlato
z mistrovství světa! 

Jak dlouho ještě chcete závodit? 
No do té doby, až přece vyhraji to zlato.

Ne, vážně… Člověk tak přemýšlí, jestli
mu to stojí za to, když zná sport, kde se
určuje pořadí i podle toho, v jakém státě
se narodil, jestli mám opravdu potřebu
si něco dokazovat a honit si ego. Doká-
zala jsem toho dost. Takže teď se v tom
tak trochu plácám. Připravuji se, ale…
Večer jsem „naspídovaná“, už si v hlavě
promítám, jaké budu mít plavky, jakou
sestavu, a pak se ráno probudím a jsem
znechucená. Trénuji pořád, v nějakém
režimu jsem stále, pořád přemýšlím nad
jídlem. Ale pokud člověk pracuje, má
rodinu, tak má málo času. No a já
s věkem už nějak lenivím a čím dál víc
se mi do toho procesu nechce. Navíc
závodím s holkami o patnáct dvacet let
mladšími, což je sice nesrovnatelné, jen-
že pravidla to umožňují. Ale zatím mě
vidina zlata ze světa žene dopředu. Třeba
mě letos už tak naštvou, že s tím praš-
tím. 

Vy v současné době i trénujete
několik svěřenkyň. Nevadí vám, že
si vlastně vychováváte novou kon-
kurenci? 
No jo, vidíte. Ale já to tak zatím neberu,
že by mi holky konkurovaly. Faktem je,
že několik z nich má opravdu velký
potenciál něco dokázat, mají to srov-
nané v hlavě. Ale tím, že já zlato vyhraji,
tak to konkurence nebude. Naštěstí
jsme rozvrhnuté do různých kategorií,
takže holky se mnou ani nesoutěží. 

A co váš syn Kuba? Půjde ve vašich
šlépějích? 
Zatím to moc nevypadá. Pohyb bere jako
běžnou součást života, ale že by se chtěl
nějak zlepšovat, to ne. Má deset let, ale
zatím se ještě ve sportu tak nějak nena-
šel. Myslím, že se bude ubírat spíš jiným
směrem. Rád vymýšlí příběhy a hraje růz-
né hry. Hlavně ať je šťastný, zdravý a dělá
to, co ho baví. 

Vzpomínáte ještě na vašeho trené-
ra Šejbu? 
Každý den. Opravdu každý den, i když
už je „tam nahoře“. Jsou momenty,
kdy si říkám, jak by byl pyšný na holky,
jak by byl šťastný, kolik jich závodí ve
fitness. Určitě by řekl něco jako:
„Holoubci moji…“ Ale on to všecko vidí
svrchu. Bez něj by nebylo nic. 

Anna Vojzolová

Lenka Bořutová-Červená: Ještě chci zlato z mistrovství světa
Ve svých 36 letech patří k nejstarším závodnicím ve fitness. Na pódiu se potkává s dívkami o generaci mladšími. Přesto nebo právě proto patří stále ke
světové špičce. Pouhých 157 centimetrů vysoká, věčně rozesmátá Lenka Bořutová-Červená v loňském roce získala stříbro v kategorii fitness artistic na
mistrovství světa ve Španělsku. Letos v dubnu získala cenu Nejúspěšnější sportovec města Přerova roku 2020.

Lenka Bořutová získala na mistrovství světa stříbrnou medaili. 
Foto: archiv Lenky Bořutové

Tenistka Linda Nosková (TK PRECHE-
ZA Přerov) vyhrála v polovině června
jako teprve čtvrtá Češka v pořadí
dvouhru juniorek na grandslamovém
Roland Garros. Šestnáctiletá hráčka
porazila ve finále na pařížské antuce
Rusku Eriku Andrejevovou ve dvou
setech 7:6 a 6:3 a posunula se tak
v juniorském žebříčku ITF z dvacáté
příčky na pátou. Mezi juniorkami
naposledy uspěla Hana Mandlíková
před dlouhými 43 lety. (red)

Přerovanka vyhrála
juniorské Roland Garros

Linda Nosková s trofejí
Foto: TK PRECHEZA Přerov
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Abstraktní malby olomoucké výtvarnice
a výtvarné pedagožky Evy Pešákové
oživí alternativní výstavní plochu budo-
vy na náměstí T. G. Masaryka 16 v Pře-

rově po celé letošní léto. Její charakte-
risticky rozevlátou a barvami hýřící tvor-
bu nespatří návštěvníci v Přerově
poprvé. „Před pěti lety jsme představili
autorčin soubor velkoformátových
obrazů a mnohé její autorské smalty
na výstavě s názvem Tanči mi na svou
krásu s hořícími houslemi. Předloni to
pak byla expozice rozměrných akrylo-
vých maleb na kartonu s názvem River-
side, inspirovaná jejími téměř
každoročními cestami do Ameriky za
rodinou své dcery. Po čase se Eva Pešá-
ková do Přerova vrací, aby s výstavou
opět prozářila letní atmosféru svou pří-
značnou velkorysou barevností,“ při-
blížila kurátorka výstavy Lada Galová. 
Soubor Stopy racků se bude vhodně
doplňovat s kovovými sochami mladé-
ho olomouckého výtvarníka Jana
Dostála. „Stejně jako jeho tvorba
zachycují obrazy Evy Pešákové odlesky
spíše imaginárního světa. Inklinují

k výtvarné zkratce, překypují červení,
žlutí, nebo modří. Poskytují maximální
prostor pro vlastní představivost, vta-
hují diváka do náruče barev,“ láká
k prohlídce expozice Galová. 
Eva Pešáková studovala na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci výtvarný obor s češtinou,
pokračovala postgraduálním studiem
s výtvarným zaměřením a doktorátem.
Jako dlouholetá ředitelka Základní
umělecké školy Miloslava Stibora v Olo-
mouci organizovala přehlídky výtvar-
ných prací, výstavy, zájezdy za uměním
a malířské pobyty. 
Vernisáž prodejní výstavy je plánována
v úterý 29. června v 17 hodin. Výstavu
uvede olomoucká výtvarnice, ředitelka
Základní umělecké školy Miloslava Sti-
bora v Olomouci, Zuzana Hrubošová.
Hudební doprovod obstará zpěvačka
Petra Poláková – Uvírová a kytarista
Ivan Němeček. (red)

Dynamika, síla a velkoformát. To jsou
charakteristické znaky pro skulptury
teprve osmadvacetiletého olomouckého
výtvarníka Jana Dostála, který je kromě
mnoha jiných originálních uměleckých
počinů i spoluautorem současné expo-
zice českého pavilonu na světové výstavě
EXPO v Dubaji. Právě tam se svým Mra-
kem, symbolicky halícím pouštní slunce,
okouzlil arabský svět. Z jeho uměleckého
ateliéru pochází i dvanáctimetrová Stvů-
ra, umístěná ve Smetanových sadech
v Olomouci. Právě v hanácké metropoli
na sebe Jan Dostál prvně výrazněji upo-
zornil už v roce 2015 instalací ocelové
sochy Vetřelce na střeše domu v Šembe-
rově ulici. 
„Nyní jednu ze svých soch stěhuje i na
přerovské náměstí T.G.Masaryka. Oce-
lový propletenec čar s výstižným názvem

Lines bude pozvánkou na autorův sou-
bor kovových soch, který pod souhrnným
titulem Rotace vystaví po celé léto
v alternativním výstavním prostoru
budovy na náměstí T. G. Masaryka 16
v Přerově,“ uvedla kurátorka výstavy
Lada Galová. Bude to podle ní vůbec
prvně, co přerovský veřejný prostor ožije
uměleckou pozvánkou do vnitřní expo-
zice. „Jeho komplexně řešené instalace
komunikují hlavně s prostředím, do kte-

rého jsou vsazené, v našem případě pů-
jde o umístění plastiky v horní části
Masarykova náměstí. Téměř dvoumetrá-
ková trojdílná plastika o rozměrech
4 krát 3 krát 2 metry bude vzájemně
spoutána kovovými pásy tak, aby nebylo
třeba žádné další speciální kotvení,“
informovala Galová. Jan Dostál je členem
Unie výtvarných umělců Olomoucka stej-
ně jako tamější malířka a výtvarná peda-
gožka Eva Pešáková, jejíž obrazy budou
společně se sochami Jana Dostála tvořit
doplňující se výstavní celek. 
Jan Dostál absolvoval ateliér figurálního
sochařství Michala Gabriela na fakultě
výtvarných umění v Brně. Ke své tvorbě
využívá materiál, který se nebojí vše-
možně svářet, stříhat a kroutit. Převáž-
ně se jedná o různé kovy od surového
železa až po ušlechtilou nerez ocel.

Předprodej vstupenek na koncert
houslového virtuosa Pavla Šporcla,
který vystoupí ve středu 29. září
v Městském domě, zahájilo Městské
informační centrum. Příznivcům
Niccola Paganiniho se Šporcl
v několika skladbách představí spo-
lečně s vynikajícím kytaristou Luká-
šem Sommerem.
„Na koncert si nejznámější český
houslista pozval právě jeho, protože
mezi sólové skladby zařadí i několik
takových, které pro obsazení housle
a kytara napsal Niccolo Paganini, jenž
virtuózně hrál na oba nástroje,“ uvedl
manažer Městského domu v Přerově
Pavel Ondrůj. 
Pavel Šporcl natočil nové CD Paga-
niniana, na kterém soustřeďuje uni-
kání virtuózní skladby pro sólové
housle. Po několika nosičích mimo
oblast klasické hudby se tímto albem
vrací do niternějších hudebních sfér
a repertoáru, který je mu nejblíž. Na
desku Paganiniana si vybral skladby,
které patří k nejtěžším v houslovém
repertoáru a jsou výsadou jen hrstky
světových houslistů. K těmto sklad-
bám patří Paganiniho Capriccio č.24,
Milsteinova Paganiniana, Ernstova
Poslední růže, Schnittkeho dílo
A Paganini či Šporclovy virtuózní
variace na píseň Kde domov můj. Vel-
mi záslužným počinem je bezesporu
světová premiéra nahrávky skladby
Capriccio prvního velkého českého
houslového virtuosa Josefa Slavíka
a Kadence k houslovému koncertu
N.Paganiniho od největšího českého
houslisty historie Jana Kubelíka.

(red)

Šporcl zahraje
v září v Měšťáku

INFORMACE

Prodejní výstava bude zahájena v úterý
29. června v 17 hodin a potrvá do
30. srpna. Pohledově bude přístupná
24 hodin denně, za tmy pak bude nasví-
cena pro noční podívanou. 

Eva Pešáková v Přerově vystavuje už poně-
kolikáté. 

Foto: archiv Galerie města Přerova

Socha autora Expo v Dubaji Jana Dostála oživí veřejný prostor v Přerově 

On-line registrace do tanečních kursů
v Městském domě v Přerově byla
zahájena v polovině června. Zájemci
mohou stále ještě podávat přihlášky.
Termíny a veškeré organizační infor-
mace jsou na webu taneční školy
www.sramkovi.com, přičemž první
termín kursů vychází na pátek 3. září.

(red)

Taneční začnou
tradičně v září

„Výsledné konstrukce pak vytváří kom-
pozici složenou z geometrických prvků
a jsou tvarovány na základě posvátné
geometrie. Jsem fascinován vesmírem,
kde z ničeho vznikne všechno,“ říká
sám autor. (red)

Malby akrylem oživí letní přerovské náměstí 

Technici provádějící odbornou revizi zjistili
na začátku června závady na překážkách
v přerovském skateparku. Místo u Laguny,
které je oblíbeným rejdištěm bruslařů,
koloběžkářů, skateboardistů a akrobatic-
kých velocipedistů, proto bylo na nezbytně
nutnou dobu uzavřeno. 
„Ihned po obdržení posudku jsme začali
situaci řešit. Je nám líto, že jsme museli
mladým sportovcům zavřít na celý týden
jejich oblíbenou atrakci,“ vyjádřil se
náměstek Technických služeb města Pře-
rova Tomáš Lolek. Ve špatném stavu bylo
především zábradlí na vysokých překáž-
kových drahách. Bylo nutné ho zcela
odstranit a kompletně opravit. „Náklady
na opravu budou v řádu desetitisíců korun.
Jen za materiál jsme zatím zaplatili šedesát

tisíc korun. A to tam není započítaná prá-
ce,“ vyčíslil Tomáš Lolek.
Zábradlí bylo po týdnu navráceno na své
místo zaplechované. „Byla to největší
závada na překážkách. Další nedostatky
vykazují i drobné prvky, které nejsou pevně
ukotveny k podkladu. Ty byly prozatím
odvezeny a po konzultaci s odborníky

budou opět upevněny na svá místa,“
shrnul Tomáš Lolek.
Skatepark, který se nachází v odpočinkové
zóně města, je bezplatný, má svého správ-
ce i provozní řád. Sportovci tu mají k dispo-
zici překážky jako funbox, minirampa,
malé a velké Radiusy, Langer, A-čko a dal-
ší. (red)

Skatepark byl týden uzavřený. Překážky byly nebezpečné

Opravený skatepark už zase slouží mladým sportovcům. Foto: Město Přerov
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Talentovaná jednatřicetiletá Přerovanka,
žijící v Praze, Tereza Vincourová alias
TERART, je žena mnoha talentů. Kromě
toho, že hraje na klávesy a zpívá, také
výborně maluje. Hlavním tématem jejích
obrazů jsou ženy. „Akvarelovou malbou
se snažím vyjádřit sílu a krásu žen. Jejich
touhu a odvahu. Smyslnost a vášeň.
A především nezbytnost jejich existence.
Abstraktní malby vyjadřují lehkost, neur-
čitost, pocity. Nezachycují nic konkrétního.
Většinou se jedná jen o vyjádření nahro-
maděné potřeby tvořit, a to sakra barev-
ně,“ popisuje svou práci mladá umělkyně.

Její díla mohou zájemci vidět vůbec poprvé
i v Přerově, a to v kavárně Nebe počká
a v Galerii Realit. „K vidění jsou jak
abstraktní malby na plátnech, tak akva-
relové printy a malby žen. V Nebi visí okolo
25 obrazů. V Galerii Realit je zhruba
15 obrazů. V obou prostorech jsou k mání
také autorské plátěné tašky. Část z jejich
prodeje půjde na podporu zvířat Šťastný
zvěřinec,“ vyjmenovává Tereza Vincourová.
Malířka je totiž veganka a společně se
svým bratrem Lukášem Vincourem, bube-
níkem kultovní punkrockové kapely Pipes
and Pints, bojuje za práva zvířat. (red)

Tereza Vincourová poprvé
vystavuje v rodném Přerově

Kamnáři z Vídně zanechali v Měšťáku
stopu v podobě německy psaných novin 

Provozní doba plaveckého areálu Přerov
a koupaliště Penčice – červenec 2021

Tereza Vincourová vystavuje v Přerově poprvé. Foto: archiv Terezy Vincourové
Další fragment, který připomíná dobu
budování Městského domu, našli pra-
covníci podlahářské firmy realizující
výměnu parket v objektu. Po vzkazu
z roku 1992, který zde nechali parketáři
při drobných opravách, se tentokrát jed-
ná o část listu německy psaných novin
asi z roku 1897, konkrétně jejich inzertní
stránku.
Podle historika Jiřího Lapáčka jde o inzer-

ci týkající se prodeje koní a nábytku.
„Překvapivá je skutečnost, jak se tady
noviny vůbec ocitly. Investor si na stavbu
Záloženského domu v letech 1896 až
97 najímal totiž výhradně české firmy
a na tomto si i zakládal. Jedinou výjim-
kou byla dodavatelská kamnářská firma
z Vídně,“ upozornil Lapáček. Odtud by
pravděpodobně stopa starých časů moh-
la pocházet. (red)

venkovní vnitřní 50 m částečný ostatní koupaliště
bazény dětský bazén bazén pronájem aktivity Penčice

čt 1. 7. 9–19 9–19 9–19 17–18 senioři 13–14 9.30–19
pá 2. 7. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
so 3. 7. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
ne 4. 7. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
po 5. 7. 9–19 9–19 9–19 senioři 13–14 9.30–19
út 6. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
st 7. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
čt 8. 7. 9–19 9–19 9–19 senioři 13–14 9.30–19
pá 9. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
so 10. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
ne 11. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
po 12. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10, 13–15 senioři 13–14 9.30–19
út 13. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10, 13–15 – 9.30–19
st 14. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10, 13–15 – 9.30–19
čt 15. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10, 13–15 senioři 13–14 9.30–19
pá 16. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10, 13–15 – 9.30–19
so 17. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
ne 18. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
po 19. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10 senioři 13–14 9.30–19
út 20. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10 – 9.30–19
st 21. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10 – 9.30–19
čt 22. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10 senioři 13–14 9.30–19
pá 23. 7. 9–19 9–19 9–19 9–10 – 9.30–19
so 24. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
ne 25. 7. 9–19 9–19 9–19 – 9.30–19
po 26. 7. 9–19 9–19 9–19 14.30–15.30 senioři 13–14 9.30–19
út 27. 7. 9–19 9–19 9–19 14.30–15.30 – 9.30–19
st 28. 7. 9–19 9–19 9–19 14.30–15.30 – 9.30–19
čt 29. 7. 9–19 9–19 9–19 14.30–15.30 senioři 13–14 9.30–19
pá 30. 7. 9–19 9–19 9–19 14.30–15.30 – 9.30–19
so 31. 7. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
3. 7. Česká Třebová–Palice–Rybník–Česká
Třebová, 18km, vlak 8.09 hod., vede Miroslav
Ligurský
7. 7. Chropyně–Záříčí–Troubky, 10 km, vlak
8.57 hod., vede Květoslav Bartošík
10. 7. Valašská Polanka–Vartovna–Nezdo-
by–Vsetín, 17 km, náhradní autobusová
doprava 6.23 hod., vede Hana Dittelová
14. 7.Záhlinice–rybníky–Zámeček–Kroměříž,
12km, vlak 7.37 hod., vede Cyrila Punčochá-
řová
17. 7. Ramzová–Petříkov–Paprsek–Branná,
17 km, vlak 6.35 hod., vede Miroslav Ligurský
21. 7.Bzenec–Doly–Přívoz–Strážnice, 13km,
vlak 7.22 hod., vede Hana Dittelová
24. 7.Lidečko–Pulčínské skály–Francova Lho-
ta–Čubův kopec–Střelná, 17 km, vlak 6.30
hod., vede Hana Dittelová 
28. 7.Zábřeh–Nemile–Růžové Údolí–Bořiny
– Zábřeh, 14km, vlak 8.09 hod., vede Miroslav
Ligurský
31. 7.Domašov nad Bystřicí–Těšíkovská kysel-
ka–Lipina–Šternberk, 17 km, vlak 7.04 hod.,
vede Miroslav Ligurský
                           
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová
tel.: 725 017 083
1. 7. Ptačí vyhlídka–soutok Bečvy a Moravy,
10km, vede Szabóová, bus 8.25 hod., nást. 16
1. 7. Olomouc–rozhl. Božka–Velká Bystřice,
15 km, vede Válková, vlak 8.01 hod.
3. 7.Holešov–Fryšták, 16km, vede Bernátová,
vlak 7.50 hod.
8. 7.Týn–Maleník–Teplice, 12km, vede Pepr-
nová, bus 6.30 hod.

10. 7. Kouty n. D.–Dlouhé stráně–Kouty
n. D., 16 km, vede Válková, vlak 7.04 hod.
15. 7. Bezuchov–Dřevohostice, 10 km, vede
Szabóová, bus 9.20 hod.
17. 7. Nový Hrozenkov–Portáš–Kohútka–
Halenkov, 16 km, vede Šťávová, vlak 6.30
hod.
22. 7. Bystřička–Valašské Meziříčí, 12 km,
vede Peprnová, vlak 7.26 hod.
24. 7.Petrov n. D.–Petrovské studánky–Petrov,
12 km, vede Válková, vlak 7.04 hod.
29. 7.Brodek–Olší–Majetín, 8km, vede Lan-
čová, vlak 8.04 hod., plavky s sebou
31. 7. Horní Lideč–Pulčín–Filka–Hovězí,
19 km, vlak 6.30 hod., vede Sedláková, účast
nahlásit vedoucí

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ SPARTAK PŘEROV
www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
3.–7. 7. Slovenské a polské vrcholy. Jed-
nodenní výstupy na slovenské a polské hory
– Velká Rača, Kubínská hola, Pilsko, Sko-
rušina, Skrzyczne. Za podpory autobusu,
túry 10–20 km, 4x nocleh s polopenzí
Námestovo. 
20.–24. 7. Dunajská cyklostezka pohodově.
Rakousko, jednodenní etapy spodporou busu
na lehko. Denní cyklotrasy 40–60km. 4x noc-
leh se snídaní v Melku.
31. 7.–8. 8. Pieninský národný park a okolí.
Jednodenní turistické a cykloturistická akce
spodporou busu. Gorczaňský NP, Malé Pieniny,
Czorsztyńské jezero, Pieninský NP, Belianské
Tatry. 
Ubytování vpenzionu, možnost snídaní ivečeří.
Pěší túry 15–25 km, cyklotrasy 25–75 km.

Inzertní stránka z více než sto dvacet let starých novin, která se našla pod parketami,
překvapila i historiky. Foto: Pavel Ondrůj
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1. 7. – 31. 8.Prázdninová internetová soutěž
„Gastrotoulky s tradicí“ – otázky na webu
knihovny
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž „Skalní
města v křížovkách“ –  zadání na webu a pra-
covištích knihovny
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž „Roz-
hledny v osmisměrkách“ – zadání na webu
a pracovištích knihovny
1. 7.–31. 8.Prázdninová pohlednice – pošlete
do knihovny pohled ze svých prázdninových
cest a získejte knižní odměnu (akce pro dospělé
i děti)
do 30. 9. Odlož mobil v knihovně – odložte
u nás svůj vysloužilý telefon a soutěžte
o poukaz na knihy nebo balíčky věcných cen,
všechna pracoviště knihovny ve městě, v pro-
vozní době
Akce pro děti:
1. 7.–31. 8. X-BOX – oblíbené pohybové
aktivity na herní konzoli, půjčovna pro děti,
Palackého 1, v provozní době
1. 7.–31. 8. Tvořivá dílna – nažehlovací korál-
ky, půjčovna pro děti, Palackého 1, v provozní
době
1. 7.–31. 8. Tvořivá dílna – náramek přátelství,
půjčovna pro děti, Palackého 1, v provozní
době
1. 7. – 31. 8.Pohádkový vlak – výtvarná sou-
těž pro děti, pobočka Předmostí, Hranická
93/14, v provozní době

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Zastav nečas – Zábavná prázdninová hra
pro děti a návštěvníky Přerova. Od začátku
prázdnin se dozvíte více v Městském infor-
mačním centru Přerov nebo v Informačním
centru Předmostí. www.zastavnecas.cz

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
7. 7.Odborná poradna a kancelář 15.00–18.00

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
www.rcslunicko.cz
facebook: rcslunickoprerov
22. 7., 9.00–12.00 hod., Zvířecí olympiáda
– vstupné 50 Kč/dítě, akce bude probíhat ven-
ku, kde budou rozmístěna jednotlivá stano-
viště. Rodiče s dětmi budou plnit aktivity. 
Herna s programem bude otevřená i přes
prázdniny od 9.00 do 12.00 hod.
Úterý – herna s programem Zpívánky
Středa – herna s programem Cvičení
Čtvrtek – herna s programem Tvoření

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
V měsíci červenci jsou ještě volná místa na
akce:
Školení vedoucích • Pravá ořechová Dlažka
30. 6.–4. 7., Rajnochovice
Příměstský tábor • 5.– 9. 7. • Čarovné léto,
Přerov

Tábor rodičů s dětmi • 24.–31. 7. • Sedm
samurajů, Žirovnice 
Tábor rodičů s dětmi • 31. 7.–7. 8. • Detektiv
Mimoň, Žirovnice

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin
Výstavy:
od 11. 5. do 5. 9. 2021 Gotické, rene-
sanční a raně barokní kachle Přerovska.
Kaple. Vstupné 40/20 Kč
od 11. 5. do 1. 8. 2021 Josef Spáčil –
Vzpomínky. Historický sál.Vstupné 20/10Kč
od 11. 5. do 11. 7. 2021 Předindustriální
krajina Moravy. Chodba ve 2. patře. Vstupné
20/10 Kč
od 23. 7. do 31. 10. 2021 Mezi mraky:
110 let přerovského letectví / generál
Karel Janoušek a další… Velký výstavní
sál. Vstupné 60/30 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní
a jiné zájmové skupiny: 
Aktuální možnosti ověřujte telefonicky na tel.
581 250 531 – pokladna muzea.
Akce pro veřejnost:
20. 7. 2021 Všichni tvoří na nádvoří –
pozdravy z prázdnin. Tvořivé odpoledne
pro malé i velké pod širým nebem: výroba
ručně vázaných deníčků nebo malování
pohlednic pro nejmenší. 14.00–17.00 hodin,
nádvoří přerovského zámku. 
Počet účastníků je omezen, rezervace
na tel.: 581 250 531.
Vstupné 20Kč / 1 výrobek. Akce se koná
pouze za příznivého počasí.
22. 7. 2021 Mezi mraky: 110 let přerov-
ského letectví / generál Karel Janoušek
a další… Vernisáž výstavy od 17.00 v slav-
nostní síni města Přerova.
Informace oakcích v přerovském zámku
vždy ověřujte na https://prerovmuzeum.cz/
nebo na FB! 
                      
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin.
Informace o konání akcí ORNIS podle
situace aktuálně ověřte na
https://ornis.cz/ nebo FB! 
Akce pro veřejnost:
10. 7. 2021 Za nejkrásnějším ptákem
Evropy. Ornitologická exkurze za vlhami
pestrými. Sraz v 7.00 hod. u památníku na
Čekyňském kopci. Vstupné 10 Kč.
12. 7. 2021 Houbařské pondělí. Poví-
dání Jiřího Polčáka o houbách, mykologická
poradna. Od 17.00 hod. v Korvínském
domě, Horní náměstí 31 v Přerově. Vstupné
10 Kč.
Ekoporadna pondělí až pátek 9–15 hodin
Mykologická poradna pondělí 9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově

HRAD HELFŠTÝN
3.– 6. 7. HELFŠTÝNSKÁ POUŤ

Celodenní program plný řemesel a soutěží
spojený s historickým tržištěm. 
PROGRAM:
Sobota 3. 7. a neděle 4. 7. dílny a work-
shopy Studia Bez kliky.
Pondělí 5. 7. a úterý 6. 7. historické tržiště
smožností nákupu originálních výrobků zdílen
všestranných dobových řemeslníků.
Vstupné: 150 Kč/80 Kč, děti do 6 let zdarma.
10. 7. SPECIÁLNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY
SOCHUTNÁVKOU VÍN / PALÁC ŽIJE CHU-
TÍ
Exkluzivní noční prohlídky hradu spojené
sochutnávkou vín vinařství Dvůr pod Starýma
Horama. Noční prohlídka hradu s průvodcem
zakončená degustací vybraných vín, a to přímo
v nově zpřístupněném palácovém torzu.
Během prohlídky je připraven doprovodný
program – šermířský souboj, tance i ražba
vlastní mince.
Kapacita prohlídek je omezena, doporučujeme
rezervaci na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz.
Akce není určena pro děti.
Vstupné: 500Kč (program + ochutnávka vín)
17. 7. HUDEBNÍ VEČER S KAPELAMI
HAPPY TO MEET A TARA FUKI
Zažijte letní atmosféru hradu ve spojení smuzi-
kou pod širým nebem. Akce začíná v19 hodin,
během večera zahrají kapely Happy To Meet
a Tara Fuki.
Rezervace na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz.
Vstupné: 200 Kč/100 Kč, děti do 6 let zdarma.
17.–18. 7. IX. ROČNÍK FESTIVALU
VOJENSKÉ HISTORIE

Přepestrá přehlídka skupin historického šermu
zrůzných období válečných dějin. Show living-
history, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná
atmosféra hradu proměněného ve vojenský
tábor. Pořádá skupina historického šermu Ado-
rea. Více informací na www.festivalhelfstyn.cz
Vstupné: 200 Kč/150 Kč/ Děti do 15 let 100Kč,
Děti do 6 let: ZDARMA
31.7. SPECIÁLNÍ NOČNÍ PROHLÍDKA
S PROMÍTÁNÍM / PALÁC ŽIJE ZRAKEM
Palác žije zrakem představí nově zpřístupněné
torzo renesančního paláce tak, jak jej dosud
návštěvníci neměli možnost poznat – pro-
střednictvím videomappingu. Promítání završí
noční putování hradem, na které se návštěvníci
s průvodcem vydají.
Videomapping je unikátní projekcí přímo na
zdi objektu, v tomto případě opraveného rene-
sančního paláce, při které jsou využívány sta-
vební prvky objektu. Celá show je živým
představením, které spojuje promítání na
budovu (namísto běžného promítacího plátna)
a jedinečnou hradní architekturu. 
Rezervace na e-mailu helfstyn.rezervace@email.cz.
Vstupné: 300 Kč/200 Kč.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
11. 7. 2021 Setkání chovatelů a pěstitelů
25. 7. 2021 Setkání chovatelů a pěstitelů
31. 7. 2021 2021 Pivní slavnosti

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Čtvrtek 1. 7. –vycházka do kostela sv. Mar-
kéty v Troubkách. Odjezd 9:25 hodin z auto-
busového nádraží, nástupiště č. 16.
Středa 7. 7. – výlet na Makču Pikču. Sraz
v7:55 hod. na vlakovém nádraží, odjezd vlaku
8:09 hod.
Trasa: vlakem do Olomouce, odtud autobusem
v 9:25 na Paseky, odtud pěšky cca 20 min.
Zpět autobusem ve 14.23 hod. do Olomouce,
z Olomouce vlakem v 15.30 hod. 
Čtvrtek 8. 7. 
8:15 hod. smovey kruhy
9:30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 12. 7. 
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9:45 hod. Bylinky a trávicí problémy – Olga
Župková
11:00 hod. cvičení paměti
Čtvrtek 15. 7. 
8:15 hod. smovey kruhy
9:30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 19. 7. 
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9:45 hod. Poutní místa Čech a Moravy –
Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 22. 7. 
8:15 hod. smovey kruhy
9:30 hod. cvičení na balonech 
Pondělí 26. 7. 
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9:45 hod. Vycházka do kostela sv. Máří Mag-
dalény v Předmostí. Odjezd aut. v 9:47 z ul.
Palackého, linka č.102 (na zastávku Předmostí
– hřbitov). 
Čtvrtek 29. 7. 
8:15 hod. smovey kruhy
9:30 hod. cvičení na balónech 
Internet pro seniory každé pondělí 8:45 až
12:45 hod. 
PC kurs pro začátečníky – kurs se skládá ze
sedmi lekcí, vždy vpondělí od 14.45 do 16.15
hod. Kurs začíná v pondělí 6. 9. 2021. Cena
kursu je 450 Kč. Kurz probíhá vCentru SONUS,
Palackého 17a apřihlásit se můžete uM. Krej-
čířové, tel. 777 729 521.

KINO HVĚZDA PŘEROV
www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
1. 7. 17.30 Očista navždy

RP titulky od 15 let
1. 7. 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje

RP titulky od 15 let
2. 7. 17.30 Spirála strachu: Saw pokračuje

titulky od 15 let
2. 7. 20.00 Godzilla vs. Kong

titulky od 12 let
3. 7. 15.30 Králíček Petr bere do zaječích

P Bijásek dabing
3. 7. 17.30 Rychle a zběsile 9

titulky od 12 let
3. 7. 20.00 Mstitel

P od 15 let
4. 7. 10.00 Tom a Jerry

P Bijásek dabing
4. 7. 15.30 Chlupáčci

P Bijásek dabing
4. 7. 17.30 Tiché místo: Část II.

titulky od 15 let
4. 7. 20.00 Matky

od 15 let
5. 7. 17.30 Králíček Petr bere do zaječích

dabing
5. 7. 20.00 Očista navždy

od 15 let
6. 7. 17.00 Rychle a zběsile 9

titulky od 12 let

V přerovské knihovně mohou uživatelé využívat i internet. Foto: Město Přerov
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6. 7. 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje
titulky od 15 let

7. 7. 17.30 V zajetí démonů 3:
Na Ďáblův příkaz

titulky od 15 let
8. 7. 17.00 Black Widow

RP titulky od 15 let
8. 7. 20.00 Ubal a zmiz

RP od 12 let
9. 7. 17.30 Mazel a tajemství lesa

P
9. 7. 20.00 Black Widow

titulky od 15 let
10. 7. 15.30 Maxinožka 2

P Bijásek dabing
10. 7. 17.30 Matky od 15 let
10. 7. 20.00 Ubal a zmiz od 12 let
11. 7. 15.30 Králíček Petr bere do

zaječích dabing
11. 7. 17.30 Mazel a tajemství lesa
11. 7. 20.00  Black Widow

titulky od 15 let
12. 7. 17.00 Rychle a zběsile 9

titulky od 12 let
12. 7. 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje

titulky od 15 let
13. 7. 17.30 Matky od 15 let
13. 7. 20.00 Očista navždy

titulky od 15 let
14. 7. 17.30 Ubal a zmiz od 12 let
14. 7. 20.00 Black Widow

titulky od 15 let
15. 7. 17.30 Bože, ty seš hajzl!

RP dabing od 12 let
15. 7. 20.00 Úniková hra: Turnaj šampionů

RP titulky od 15 let
16. 7. 17.30 Space Jam: Nový začátek

RP dabing
16. 7. 20:00 Spirála strachu: Saw pokračuje

titulky od 15 let
17. 7. 15.30 Raya a drak

P Bijásek dabing
17. 7. 17.30 Tiché místo: Část II.

titulky od 15 let
17. 7. 20.00 Zabijákova žena a bodyguard

P titulky od 12 let
18. 7. 15.30 Space Jam: Nový začátek 

dabing
18. 7. 17.30 Bábovky

BS od 12 let
18. 7. 20.00 Chyby P
19. 7. 17.30 V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz

titulky od 15 let
19. 7. 20.00 Zabijákova žena a bodyguard

titulky od 12 let
20. 7. 17.30 Space Jam: Nový začátek

dabing
20. 7. 20.00 Matky od 15 let
21. 7. 17.30 Mazel a tajemství lesa
21. 7. 20.00 Rychle a zběsile 9

dabing od 12 let
22. 7. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít

RP

22. 7. 20.00 Čas
RP titulky od 12 let

23. 7. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít
23. 7. 20.00 Rozhněvaný muž

RP titulky od 12 let
24. 7. 15.00 Croodsovi: Nový věk

P Bijásek 3D dabing
24. 7. 17.00 Black Widow

dabing od 12 let
24. 7. 20.00 Gump – Pes, který naučil lidi žít
25. 7. 10.00 Croodsovi: Nový věk

dabing
25. 7. 15.30 Space Jam: Nový začátek

dabing
25. 7. 17.30 Bábovky BS od 12 let
25. 7. 20.00 Čas titulky od 12 let
26. 7. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít
26. 7. 20.00 Rozhněvaný muž

titulky od 12 let
27. 7. 17.00 Black Widow

titulky od 12 let
27. 7. 20.00 Rychle a zběsile 9

titulky od 12 let
28. 7. 17.30 Nightlife: Na tahu

dabing od 15 let
28. 7. 20.00 Gump – Pes, který naučil lidi žít
29. 7. 17.30 Voyagers – Vesmírná mise

RP titulky od 12 let
29. 7. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel

RP od 12 let
30. 7. 17.30 Expedice džungle

P 3D dabing
30.7. 20.00 Spirála strachu: Saw pokračuje

titulky od 15 let
31. 7. 15.30 Expedice džungle

Bijásek dabing
31. 7. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít
31. 7. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka

a Karel od 12 let
P = premiéra | RP = republiková premiéra
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti
| ART = filmový klub

GALERIE ESO
Kratochvílova 22
V měsíci červenci jsou v Galerii Eso mimo jiné
ke zhlédnutí nové obrázky pražské malířky

a herečky Ivy Hüttnerové. Autorčiny obrázky
dýchají dobou dávno minulou, evokují časy,
kdy domácí klid a pohoda vévodily všemu
ostatnímu, a právě tuto atmosféru dokázala
malířka do svých obrazů vždy pečlivě zazna-
menat. Hüttnerová také soblibou využívá texty
ze starých knih ačasopisů kpoučení azábavě,
které platí i dnes. Nejlépe uděláte, když se na
obrazy přijdete podívat.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187
Vměsících červenci asrpnu
je pro návštěvníky ke zhléd-
nutí připravena výstava
o významném českém
architektovi Bohuslavu
Fuchsovi (1895–1972).
Fuchs nejen jako architekt,
ale také jako urbanista, teoretik ahlavní před-
stavitel brněnské funkcionalistické školy svým
rozsáhlým dílem zásadně ovlivnil vývoj české
architektury, stejně jako zrání moderní archi-
tektury v mezinárodním kontextu. Pochází ze
Všechovic, kde má dnes svou stálou výstavní
síň v budově bývalé školy.
Bohuslav Fuchs byl oceněn řadou cen, uznání
a členství v prestižních uskupeních. Byl také
čestným zahraničním korespondentem Krá-
lovského institutu britských architektů – RIBA.
V roce 1968 mu byl v Čes-
koslovensku udělen titul
národní umělec.
I v měsíci červenci pokra-
čuje výstava prostějovské-
ho fotografa Josefa France
– Montenegro, krajina pro
romantiky.
                   
GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Radovan Langer: Obrazobraní
Retrospektivní průřez tvorbou autora od konce
osmdesátých let po současnost. Konfrontace
starších a nových maleb, prací kresebných
avneposlední řadě i brilantní ukázka sochař-
ského umu autora skrze dřevěné nebo kovové
objekty.
Zámecký příkop před galerií
Václav Lemon: Dřevěné sochy a plasti-
ky
Netradiční venkovní podívaná nasvětlená pro
noční vidění je pohledově přístupná od kované
brány před galerií nebo ze zámeckého mostu
po 24 hodin denně. Kvidění jsou dvoumetrové
sochy i menší objekty, kupříkladu akátová
Dáma, borovicový Anděl touhy nebo dubová
Roba. Doprovodná akce během výstavy:
speedcarving – show motorovou pilou sukáz-
kou rychlořezby nového objektu. Termín bude
upřesněn. 
Salonek galerie 
Vzpomínková výstava na Františka
Venclovského připomene 50. výročí pře-

možení kanálu La Manche. Exponáty kzápůjč-
kám poskytne vedle Muzea Komenského
v Přerově také rodina slavného sportovce.
Autorkou textové části výstavy je historička
Šárka Krákorová Pajůrková.
Výstavní plocha nám. TGM 16
Eva Pešáková: Stopy racků

Abstraktní malby akrylem olomoucké výtvar-
nice avýtvarné pedagožky Evy Pešákové oživí
letní přerovské náměstí. Ocitnou se za výlohami
alternativní výstavní plochy budovy na náměstí
TGM 16 v Přerově po celé letošní léto. Její
charakteristicky rozevlátou a barvami hýřící
tvorbu nespatří návštěvníci v Přerově prvně.
Své soubory nabité pestrostí a neutuchající
životní energií vminulých letech už představila
vGalerii města Přerova, kde vystavovala vedle
maleb i smaltované objekty nebo pro její tvorbu
příznačné enkaustiky.
Jan Dostál: Rotace

Socha autora Expo vDubaji Jana Dostála oživí
veřejný prostor vPřerově. Dynamika, síla avel-
koformát. To jsou charakteristické znaky pro
skulptury teprve osmadvacetiletého olomouc-
kého výtvarníka Jana Dostála, který je kromě
mnoha jiných originálních uměleckých počinů
i spoluautorem současné expozice českého
pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji.
Nyní jednu ze svých soch stěhuje ina přerovské
náměstí TGM. Ocelový propletenec čar s vý-
stižným názvem Lines bude pozvánkou na
autorův soubor kovových soch, který pod sou-
hrnným titulem Rotace vystaví po celé léto
valternativním výstavním prostoru budovy na
nám. TGM 16 v Přerově.

                     Kinematograf bří Čadíků
termín 23.–26. 7. 2021, nám. TGM
začátek vždy ve 21.30 hodin
Program:
23. 7.  Mlsné medvědí příběhy   
24. 7.  3Bobule
25. 7.  Meky
26. 7.   Havel

Promenádní koncerty
městský park Michalov – neděle od 15.00
hodin, termíny: 1. 8., 15. 8., 29 .8.

Výstava Má vlast cestami proměn
Exteriérová výstava panelů s představením proměn
budov, míst, lokalit Olomouckého kraje za město
Přerov – budova Gymnázia Jakuba Škody
termín: 2.–12. srpna, náměstí T. G. Masaryka
(před radnicí) 

Přerovské svatovavřinecké hody
Pátek  6. 8., nám. TGM
17.00 Re-Vox
19.00 Limetall
21.00 Pirillo & křest CD (Jarda Bartoň, Vašek Vla-
sák – Limetall) 

Galerie města Přerova
17.00   Vernisáž hodové výstavy 
Sobota 10. 8., nám. TGM
10.00 Šediváci
15.00  Kameron
17.00  Arrhythmia
19.00  Buty
21.00 Legendy se vrací
Neděle 12. 8., nám. TGM
10.00 Cimbálová muzika Primáš
10.15  Historický průvod
10.30  Slavnostní slovo k hodům – promluví pri-
mátor P. Měřínský a děkan P. J. Rosenberg

13.00  Academic Jazz Band
15.00  Pokáč
17.30  Anna K
Horní náměstí 8. 8.  10.00–17.00 hodin
Historický jarmark ve spolupráci se ŠS MarkusM
a Anima Historica

Kostel sv. Vavřince
9.00  Hlavní hodová mše svatá
10.30 Hodová mše svatá
15.00 Prohlídka kostela sv. Vavřince s výkla-
dem

Změny v konání mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.
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