
Takhle dokázali v roce 2019 přerovské publikum rozvášnit Monkey Business v čele se
zpěvákem Matějem Ruppertem. Foto: Jan Gebauer

Legendární trumpetista Laco Deczi vystoupí na pódiu přerovského Městského domu
už poněkolikáté. Foto: Jan Gebauer
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Loňský ročník oblíbeného „jazzáku“
se uskutečnil bez diváků v sále Měst-
ského domu v nezvyklém termínu
těsně před Vánoci. Lidé mohli festi-
valové koncerty kvůli vládním opa-
třením proti koronaviru sledovat
pouze prostřednictvím kabelové
televize. Letos organizátoři raději
počítají s oběma variantami – ale věří
v osobní setkání. Festival nabídne
mnoho hudebních lahůdek, návštěv-
níci se mohou těšit například na ame-
rického jazzového kytaristu Mikea
Sterna a saxofonistu Billa Evanse. 

Festivalový prolog 14. října
Matějskou jazzovou pouť, která se obvykle
koná v dubnu jako ochutnávka říjnového
hudebního svátku, museli organizátoři odlo-
žit až na podzim. Festivalový prolog se usku-
teční ve čtvrtek 14. října. A hned to bude
velká hudební událost. Na přerovské pódium
se vrátí legendární trumpetista a vypravěč
neuvěřitelných historek Laco Deczi se svou
newyorskou Celulou. „Poprvé na festivalu
přivítáme jednu znejslavnějších saxofonis-
tek na světě, kterou je holandská diva Candy
Dulfer. Rodačka z Amsterdamu hraje na
saxofon od svých šesti let. Svým funky groo-
vem dokáže zvednout všechny ze židlí a roz-
jet nezapomenutelnou show. Přál jsem si ji
do Přerova už dlouho přivést,“ řekl ředitel
a dramaturg festivalu Rudolf Neuls. Mode-
rátorem večera bude – stejně jako pak
samotného třídenního jazzového maratonu
– jako obvykle Aleš Benda. 

Čtvrtek 21. října
Hlavní program 38. ročníku Českosloven-

ského jazzového festivalu začne ve čtvrtek
21. října koncertem František Kop Quartetu
ve složení František Kop, Petr Malásek, Mar-
tin Lehký aPavel „Bady“ Zbořil. Pokračovat
bude formace Ondřej Kabrna & Flying Ham-
mond, vzdávající hold kultovním „ham-
mondkám“ vlastními skladbami prolínajícími
jazz a fusion. „První festivalový večer zakončí
jedineční Bratři Ebenové, kteří vlivy moderní
rockové, folkové a jazzové hudby spolu
suměním používat různé neobvyklé hudební
nástroje přetavili do absolutně netradičního,
na české scéně nenapodobitelného „ebe-
novského“ zvuku,“ doplnil Rudolf Neuls.

Pátek 22. října
Páteční večer zahájí slovenská skupina
Šalefuky. Projekt saxofonisty Milo Sucho-
mela propojuje romskou hudbu se slo-
venským folklorem a balkánskými barvami
dechových nástrojů. The Track Inspection
nabídne fúzi jazzu, funku a soulu pod
vedením pianisty a varhaníka Jana Andra.
Hlavními hvězdami druhého festivalového
večera bude ale nepochybně kytarista
Mike Stern a saxofonista Bill Evans. „Na
přerovském pódiu to nejsou žádní nováčci.
Mike Stern u nás vystoupí už potřetí, Bill
Evans podruhé, ale v naprosto jiné sestavě.
Věříme, že spojení těchto dvou jazzových
velikánů bude hudební událostí přesahující
rámec festivalu,“ slibuje  si ředitel festivalu. 

Sobota 23. října
Velké uznání unás i v zahraničí sklízí za svůj
originální projekt Bigbandová elektronika
brněnský big band Cotatcha Orchestra, který
odstartuje sobotní večer. Mezinárodní kvin-
tet saxofonisty, klarinetisty a skladatele

Jazzový festival nabídne mnoho lahůdek, připraven je ve dvou variantách

Přerovské listy
jsou k dispozici

už od 24. září
na www.prerov.eu

a v Mobilním Rozhlase

Chystáte se letos na Československý jazzový festival?

■ Ivo Bayer:Je pravda, že jsem na jaz-
záku už několik let ne-

byl. Ale letošní pro-
gram vypadá oprav-
du zajímavě. Zaujal

mě Laco Deczi, bratři
Ebenové. Zaujala mě

i kombinace Mike Stern a Bill Evans. Mys-
lím, že letošní návštěvu rozhodně zvážím.
■ Barbora Mandátová: Jako rodač-

ka a patriotka si tuto
výjimečnou událost
každoročně nene-
chám ujít a užívám

si jedinečnou atmo-
sféru.  Letos se moc

těším na prolog, a to nejen na Laca Deczi,
ale i na výbornou saxofonistku. A určitě
si nenechám ujít hned první den, kdy se
nám představí Bratři Ebenové.

■ Libuše Šikulová: Určitě se na jaz-
zový festival nechystám,

ani jsem tam nikdy
nebyla. Přiznám se, že
mě jazz prostě a jed-

noduše nebaví. Já
jsem spíš na jiné hudební

styly. Nejradši mám takový ten klasický big-
bít, to pak na koncert vyrazím ráda.
■ Marek Havliček: Byl jsem na jaz-

záku poměrně dávno.
Není to úplně můj styl
hudby. Ale vzhledem
k tomu, jak málo pří-

ležitostí se někde tak-
to pobavit během

covidu bylo, přemýšlím, že se zajdu podí-
vat, ať kulturu v této nelehké době pod-
pořím. Musím si ještě ale vybrat, který den
by pro mne byl nejzajímavější. (red)

A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A

Luboše Soukupa slibuje zajímavý hudební
zážitek nejen pro náročné posluchače. Finále
festivalu obstará trumpetista Philip Lassiter,
jehož spolupráce smuzikanty jako Kirk Fran-
klin, Ariana Grande aMariah Carey mu při-
nesla účast na 11 albech, která vyhrála
Grammy. „Nesmíme zapomenout na oblí-
bené afterparty v předsálí Městského domu.
Tentokrát budou v režii AghaRTA Old Stars
Band feat. Juraj Bartoš & Cyrille Oswald.
Stálým návštěvníkům festivalu pak nemusím
připomínat, že všechny koncertní večery
začínají vždy o půl osmé večer,“ podotkl
Rudolf Neuls. 

Jedna věc ale organizátory trápí. Loňský
ročník poznamenala epidemie korona-
viru. Nejprve se musel festival odložit na
prosinec, nakonec se konal bez diváků
přímo v sále. „Bylo to hodně smutné,
když jsme přišli o tu jedinečnou atmo-
sféru naplněného sálu v Městském domě.
Ale posluchači mohli koncerty sledovat
živě ze svých domovů alespoň prostřed-
nictvím kabelové televize. S ohledem na
pomalu stoupající čísla v covidových sta-
tistikách se na tuto variantu raději při-
pravujeme i letos,“ předeslal ředitel
festivalu Neuls. (red)
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Den architektury na Helfštýně

V letošním roce připadají akce ke Dni archi-
tektury na dny od 1. do 7. října. V minulosti
měli Přerované možnost prohlédnout si
opuštěný hotelový dům Strojař, současné
ibývalé obchodní domy nebo třeba přerov-
ské industriální stavby a vily. Procházky po
architektonických zajímavostech města
organizoval spolek Kruh. Letos se však Pře-
rov do oblíbené celostátní akce nepřipojí.
„Den architektury domlouváme vždy už
v květnu. Vzhledem k tomu, jak tehdy vypa-
dala celorepubliková situace v souvislosti
s epidemií koronaviru, rozhodli jsme se akci
letos vynechat,“ vysvětlil architekt Jan Horký.
Přerované mohou ale zamířit na nedaleký
Helfštýn, kde je nově zrekonstruovaným
hradním palácem v pátek 1. října v16 hodin
provede architekt Miroslav Pospíšil a kas-
telán Jan Lauro. Zájemci si tak budou moci
vychutnat překrásné vyhlídky z úrovní zří-
cených stropů, z hradeb, adokonce z úrovně
střechy. Vzhledem k tomu, že je kapacita
omezená, je nutná rezervace míst.

Rekonstrukce Blažkova domu

Opuštěná historická budova, která stojí 140
let na rohu mezi Masarykovým náměstím
aBratrskou ulicí, prochází rekonstrukcí.  Při-
jde na 72 milionů korun apotrvá celých 480
kalendářních dnů. Zástupci města Přerova
a Inovačního centra Olomouckého kraje se
na plánované opravy připravovali dva roky,
shodli se, že se dům přebuduje na takzvaný
inovační hub, tedy moderní zázemí zejména
pro začínající podnikatele. „V závěru roku
2022 nebo na začátku toho dalšího tu plá-
nujeme otevřít coworkingový prostor pro
nezávislé profesionály nebo lidi, kterým
nevyhovuje práce zdomova. Součástí budou
kancelářské prostory snábytkem i technikou
a také zasedací místnosti,“ řekl přerovský
primátor Petr Měřínský. Projekt počítá
i s vybavenou dílnou, kterou budou moci
za úplatu podnikatelé podle oboru svého
byznysu využívat – má tu být třeba vrtačka,
bruska, řezačka plastů, gravírovací a řezací
laser, 3D tiskárny či programovatelný šicí
stroj. „Za bourací práce, rekonstrukci avyba-
vení kanceláří i dílen zaplatíme 72 milionů
korun, z ministerstva průmyslu a obchodu
nám byla přiznána dotace ve výši 36 milio-
nů,“ zmínila primátorova náměstkyně Hana
Mazochová. Blažkův dům získal své pojme-
nování podle perníkáře a voskaře Josefa

Blažka, který v roce 1881 nechal na náměstí
postavit dům, v němž kromě jeho výrobny
sídlila postupně také prodejna rakví, písárna
továrny na hnojiva, cukrářství, prodejna
módního zboží i pohřební ústav. Po druhé
světové válce byl v domě výbor komunistické
strany, který vystřídal poslední nájem-
ník – Vojenská správa. Když objekt opustila,
nenašlo pro něj město žádné další využití,
za údržbu nevyužitého domu ale platilo roč-
ně asi 50 tisíc.

Největší sušárna kalů

Přerov má největší sušárnu kalů v České
republice. Její výstavba trvala rok a přišla
na 190 milionů korun, 25 procent způso-
bilých výdajů pokryla dotace. Hlavním cílem
této stavby je ekologické nakládání s kaly,
které se po vysušení stanou energetickou
surovinou. Ředitel Vodovodů a kanalizací
Přerov Miroslav Dundálek připomněl, že
s přípravou na stavbu se začalo už v roce
2016, kdy byla zpracována bilanční studie,
která měla přinést odpověď na otázku, jak
bude nakládáno s kaly. Samotná stavba
pak začala vloni v červenci a v srpnu letoš-
ního roku byla nízkoteplotní sušárna kalu
s ročním výkonem 9 a půl tisíce tun odvod-
něného kalu připravena pro zkušební pro-
voz. „Zařízení bude zpracovávat odpadní
kal i z čistíren v Hranicích, Lipníku nad
Bečvou a z Kojetína. V celé republice se
nacházejí jen tři takové sušárny, naše je nej-
větší a jediná na Moravě. Moderní zařízení
bude v provozu 24 hodin,“ konstatoval
předseda společnosti VaK Přerov Michal
Zácha. Primátor Přerova Petr Měřínský ocenil
především ekologické hledisko stavby apři-
pomněl, že je sušička dalším dílem do sklá-
dačky ekologických aktivit, které město
podporuje a také realizuje.

Dotace jsou otevřeny
Přerovští zastupitelé na svém zasedání
v pondělí 6. září schválili vyhlášení dotačních
programů na příští rok. Na podporu kultury,
sportu, volného času, sociální a zdravotní
oblasti půjde 19 milionů 191 tisíc korun.
„Dotace jsou rozděleny na dva programy
AaB. V prvním případě se jedná opodporu
předem plánovaných činností a akcí, kde
budeme žádosti přijímat od 8. do 22. října,“
připomněl primátor Petr Měřínský. Druhý
program má podpořit spolky nebo jednot-
livce, kteří do podzimu nebudou vědět třeba
o nominaci do sportovních či kulturních
soutěží. „O dotaci z tohoto programu, jenž
zahrnuje všechny oblasti, mohou zájemci
žádat později a průběžně – konkrétně od
1. ledna do 15. září příštího roku. V příštím
roce by se v něm mohlo rozdat až 416 tisíc
800 korun,“ vysvětlil primátorův náměstek

Petr Kouba. Pod písmenem A jsou čtyři pod-
programy – do oblasti kultury má jít 1 milion
798 tisíc korun, do sportu se počítá sčástkou
12 milionů 500 tisíc korun, volnočasové
aktivity by mohly být podpořeny sumou 384
tisíc 600 korun. Pro oblast sociální a zdra-
votní je vyčleněna částka 4 miliony 91 tisíc
600 korun. Formuláře najdou zájemci na
stránkách města.

Památný den sokolstva 

Z oken přerovské radnice bude v pátek
8. října plápolat sokolská vlajka. Zástupci
města chtějí tímto způsobem připomenout
lidem tragické události z roku 1941. Říšský
protektor Reinhard Heydrich tehdy rozpustil
Českou obec sokolskou, kterou nacisté
považovali za nejnebezpečnější domácí
organizaci akterá vmasovém měřítku napo-
máhala domácímu odbojovému hnutí.
V noci ze 7. na 8. října pak gestapo zatklo
všechny sokolské představitele z ústředí,
žup i větších jednot a následně je věznilo,
mučilo a deportovalo do koncentračních
táborů. V koncentračních táborech přišlo
o život 3 387 sokolů a více než osm tisíc se
jich vrátilo s podlomeným zdravím. Památný
den sokolstva je poctou všem členům ačlen-
kám Sokola. 

Opravené hřiště ZŠ U Tenisu

Žáci Základní školy UTenisu dostali na začát-
ku školního roku dárek – zbrusu nové hřiště.
Sloužit bude nejen jim, ale i veřejnosti.
Vyzkoušeli si ho také přerovští radní, když
spolu s učiteli a žáky školy změřili své síly
při volejbale. „Rekonstrukce starého hřiště
přišla město na 12 milionů 800 tisíc, výstavba
začala vloni v srpnu a skončila letos v červ-
nu,“ konstatovala náměstkyně přerovského
primátora Hana Mazochová. Součástí areálu
je hlavní víceúčelové hřiště, vedlejší volej-
balové hřiště, atletická dráha a rozběh skoku
do dálky. V částce je zahrnuto i sportovní
vybavení, mobiliář, technické zázemí
azáchytné oplocení. „Hřiště má sloupky na
tenis, volejbal či nohejbal, branky pro malou
kopanou včetně kotvení, koše na streetball
anechybějí ani mobilní branky florbalu. Spor-
toviště je opravdu velmi dobře vybaveno,“
dodal náměstek pro školství Petr Kouba.
Zázemí nové sportovní plochy je tvořeno
trojicí jednopodlažních nepodsklepených
modulových kontejnerů s plochou střechou,

které jsou v těsné blízkosti vedle sebe. „Jeden
bude sloužit jako WC pro ženy a imobilní
občany, ve druhém jsou toalety pro muže
a třetí kontejner poslouží coby sklad správce
hřiště,“ řekl Zdeněk Dostál z přerovského
magistrátu. V areálu návštěvníci najdou
i lavičky bez opěradla, odpadkové koše asto-
jany i přístřešky na kola. 

Týden informačních center

Asociace turistických informačních center
ČR vyhlásila ve dnech od 25. do 31. října
Týden turistických informačních center České
republiky, do nějž se zapojí infocentra z celé
země. Návštěvníky pak v jeden vybraný kon-
krétní den obdarují nějakou drobností,
pozvou je na znalostní kvíz, někde zase na
kávu či čaj. „Srdečně zveme všechny
návštěvníky, aby se přišli na naši činnost
podívat apřípadně si i popovídat. V Přerově
avPředmostí je budeme očekávat ve středu
27. října,“ řekla vedoucí přerovského Měst-
ského informačního centra Jolana Plšková.
To najdou zájemci na Masarykově náměstí
v Městském domě (vchod z náměstí TGM)
a v ulici Pod Skalkou 1a v Předmostí. 

Objížďka přes Výstaviště

Rekonstrukce mostu na Osmeku znemož-
nila průjezd na Velkou Dlážku i do ulice Za
Mlýnem. Řidiči vozidel do 3 a půl tuny
mohou využívat objízdnou trasu přes Výsta-
viště. Vnásledujících termínech bude zdůvo-
du konání akcí areál uzavřen a řidiči budou
muset volit jiné objízdné trasy. Motoristé
tudy neprojedou od 30. září od 20 hodin
do 3. října do 20 hodin (XVIII. Výstava Mora-
vy aSlezska, výstava hospodářských zvířat),
v neděli 10. října od půlnoci do 13 hodin
(Setkání chovatelů), v sobotu 23. října od
6 do 11 hodin (Bleší trhy) av neděli 24. října
od půlnoci do 13 hodin (Setkání chovatelů). 

Nový server pro kamery

Městský kamerový dohlížecí systém je nutné
napojit na nový server. Technický stav toho
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současného už totiž neodpovídá nárokům
celého systému, neboť rostou požadavky
na kvalitu obrazu azáznamu, ale i na archi-
vaci. „Také kamery jsou postupně moder-
nizovány – analogové jsou nahrazovány
digitálními IP kamerami, které mají vyšší
nároky na datové připojení, a zároveň se
zvyšuje požadavek na diskové úložiště. Stá-
vající systém, který byl navržen pro analog
a pro výrazně nižší počet kamer, je už na
hranici výkonnosti. Server je přetížen ahrozí
jeho kolaps,“ vysvětlil přerovský primátor
Petr Měřínský. Radní už zadali veřejnou
zakázku aoslovili čtyři firmy k podání nabíd-
ky. „Předpokládaná hodnota veřejné zakáz-
ky je 680 tisíc korun. Uvidíme, jakou cenu
nakonec společnosti, které se řízení zúčastní,
nabídnou,“ podotkla primátorova náměst-
kyně Hana Mazochová. Kamery v ulicích
má Přerov od roku 1997, kdy bylo zřízeno
prvních šest bodů v centru av okolí nádraží.
V současné době je na území města 27
kamer, které monitorují situaci zejména
v problémových místech a slouží městské
policii kodhalování pachatelů přestupků či
trestných činů, ale ik preventivnímu dohledu
zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

Rodiče, řekněte nám 
Co by mladí lidé ve městě přivítali, co jim
schází nebo naopak vadí? To zjišťuje anketa
s názvem „Rodiče, řekněte nám“, kterou
zveřejnilo na svých webových stránkách měs-
to Přerov. Původně mělo anketní šetření kon-
čit v září, nakonec je prodlouženo až do 15.
října. Kdo chce sdělit svůj názor, má možnost.
„Zajímá nás, zda by respondenti přivítali tře-
ba modernizaci některého z dětských hřišť,
výstavbu workoutového hřiště pro náctileté
nebo jim chybí jednorázové zábavné akce
pro děti či provoz školní družiny o prázdni-
nách,“ vyjmenoval část z dotazů náměstek
pro sociální oblast Petr Kouba. Vedení města
se ptá i na to, jaké volnočasové aktivity jsou
nejvíce oblíbené akde by mělo město ze své
pozice takzvaně „zabrat“. Otázky proto smě-
řují jen tam, kam dosáhne svými pravomo-
cemi samospráva –aco mohou místní politici
svým rozhodnutím ovlivnit. Koncem října by
mělo být anketní šetření vyhodnoceno
a s výsledkem budou radní seznámeni.
Postupnými kroky se chtějí zástupci města
i s touto prorodinnou politikou probojovat
do soutěže „Obec přátelská rodině“, kte-
rou – stejně jako klání „Obec přátelská senio-
rům“ – pořádá ministerstvo práce a sociál-
ních věcí. A právě anketa o spokojenosti
„mladších ročníků“ je výchozí startovní
čarou – stejně jako byla v roce 2019 anketa
pro „starší ročníky“, která nesla název Senio-
ři, řekněte nám. Za podporu aktivního stár-
nutí získal letos Přerov celorepublikové
prvenství vsoutěži „Obec přátelská seniorům
2021“ - a jako bonus přišla na účet města
ičástka 1 milion 603 tisíce korun na pořádání
dalších akcí pro věkovou kategorii 60 plus.
„Cíl byl splněn, aktivity pro seniory už orga-
nizujeme a teď se chceme více zaměřit také
na mladé lidi, zejména na rodiny s dětmi,“
připomněl náměstek Kouba.

Dva noví zastupitelé složili slib

„Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky,“ zaznělo na
zářijovém zasedání přerovského zastupi-
telstva, kdy složili slib hned dva noví čle-
nové – Elena Grambličková a Vladimír
Kočara, oba za hnutí Starostové a nezávislí
(STAN). Zastupitelka Grambličková (na
snímku vlevo) je už zkušená komunální
politička, ve volebním období 2006 až
2010 byla náměstkyní primátora za ODS.
Vladimír Kočara (na snímku vpravo) je
bývalý profesionální hokejista, v současné
době působí coby sportovní manažer mlá-
deže HC Zubr Přerov a trénuje A tým. Elena
Grambličková aVladimír Kočara nahradili
ve funkci své kolegy Antonína Prachaře
a Martina Trhlíka, kteří se rozhodli v červnu
svá křesla opustit. 

Rekonstrukce Růžové ulice  

Do poloviny listopadu potrvá rekonstrukce
chodníku v Růžové ulici ve Vinarech. Ta spo-
čívá vodstranění stávající trasy pro pěší a ve
vybudování nového chodníku s povrchem
ze zámkové dlažby. Součástí stavby jsou rov-
něž vjezdy kokolním nemovitostem. Rekon-
strukce 239 metrů přijde město na více než
1,5 milionu korun. Práce začaly 9. září. 

Nová cyklostezka

Od „kruháče“ uStrojaře k novému rondelu
uPředmostí povede nová cyklostezka. Stav-
ba naváže na první etapu, která se realizovala
v roce 2017 askončila uautobusové zastáv-
ky před knihovnou, protože se čekalo, až se
v lokalitě dostaví kruhový objezd. „Cyklo-
stezka je navržena jako obousměrná. Povrch
bude zčervené zámkové dlažby, jízdní pruhy
mají být vyznačeny zámkovou dlažbou v šedé
barvě. V místech častých přechodů chodců
přes cyklistickou stezku je barevnost změ-
něna na červenošedou,“ popsala náměst-

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 25. října od 14 hodin ve velkém sále
Městského domu. Přímý přenos z jednání mohou zájemci sledovat na webových
stránkách města a v Televizi Přerov.

Zastupitelé se sejdou 25. října

kyně přerovského primátora Hana Mazo-
chová. Stezka i s nově vybudovaným chod-
níkem jednoduše naváže na kruhový objezd,
jenž byl zprovozněný v úterý 21. září, odtud
pak kolaři pojedou přes cyklotubus, který
se od letošního jara nachází pod železnicí.
„Tímto dojde k ideálnímu propojení mezi
Přerovem a místní částí Předmostí. Cyklisté
už nebudou muset sjíždět z cyklostezky na
chodník, ale budou mít svou novou a bez-

pečnou trasu,“ doplnil radní pro dopravu
Tomáš Navrátil. Radní už v září schválili zadá-
vací podmínky této veřejné zakázky aoslovili
pět stavebních firem k podání nabídky, stavět
by se mělo začít nejpozději příští rok na jaře.
„Po propojení tak povede nová stezka prak-
ticky od jednoho rondelu ke druhému, v sou-
čtu bude mít celá trasa pro cyklisty asi 700
metrů,“ řekl závěrem Zdeněk Dostál z pře-
rovského magistrátu. (red)

Nový průmyslový park by měl přinést
práci několika stovkám zaměstnanců
O pozemky v lokalitě Staré Rybníky
patřící městu má zájem jeden z nej-
větších developerů v České republice.
Plánuje zde vybudovat dvě velké haly,
které bude dále pronajímat. Pro
úplatný převod téměř 38 tisíc metrů
čtverečních firmě CTP už zvedli ruku
i zastupitelé. 
Dvě haly – každá o ploše 25 tisíc metrů
čtverečních, práce až pro šest set lidí. „Naše
parky jsou velmi moderní aekologické. Naši
klienti a jejich zaměstnanci mají komfortní
prostředí včetně zeleně. I haly v Přerově
budou splňovat naše standardy, budou
12 metrů vysoké asvybudovaným zázemím
pro průmysl, logistiku a případně i výrobu.
Počítáme i s kancelářským zázemím, šat-
nami, jídelnou a sociálkami,“ představil
záměry firmy CTP Invest její regionální
manažer Michal Dospěl. V současné době
už připravuje smlouvy s vlastníky pozemků
pod budoucí zónou, řeší příjezdovou cestu
do areálu. 
Firma v minulosti dokázala úspěšně oživit
hranický průmyslový park a dát lidem
v regionu práci. V Přerově plánuje totéž.
Haly nebude pronajímat jako celek, ale roz-
člení je na jednotlivé části po dvou či pěti
tisících metrech čtverečních. Jaké firmy
budou v novém průmyslovém parku sídlit
a co se zde bude vyrábět, se teprve uvidí.
„Snažíme se tvořit budovy na míru místním
výrobním firmám a společnostem. Věříme,
že je dokážeme zaujmout a ony budou
v našich halách spokojeny. V současné době
jednáme se třemi přerovskými firmami –
Stilparkett, H print a DIS nářadí, které by
byly v parku s námi, ale postavily by své
vlastní haly,“ doplnil obchodní manažer
společnosti Pavel Blažek. 

Firma se o Přerov zajímá nejen kvůli jeho
historii průmyslového města, ale i díky
strategické poloze dopravní křižovatky.

Foto: Jan Gebauer 

CTP má 7 milionů čtverečních prona-
jímatelných ploch po celé střední
a východní Evropě, 400 zaměstnanců,
v 9 zemích, expanduje do Rakouska,
Německa a Holandska. 

Úderem druhé hodiny odpolední se v pátek 8. října otevřou volební místnosti
a začnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volit se bude
v pátek do desíti hodin večer, pokračovat se bude v sobotu 9. října od osmi ráno
do dvou odpoledne. Místa konání voleb ve volebním okrsku naleznou voliči mimo
jiné na www.prerov.eu. (red)

Volební místnosti se otevřou 8. října

Společnost, která patří mezi největší develo-
pery ve střední a východní Evropě v industri-
álních a průmyslových budovách a v České
republice si drží prvenství v pronajímání kan-
celářských budov, hodlá při stavbě spolupra-
covat i s radnicí. Podle zástupců firmy je
například běžné, že vybuduje novou příjez-
dovou cyklostezku, a pak ji předá městu.
„Myslím si, že v současné době nejsme úplně
v pozici, kdy bychom si mohli diktovat pod-
mínky. Naopak s ohledem na situaci bychom
my měli připravit prostor pro podobné pod-
nikatele. Nyní si necháme zpracovat na
pozemky znalecké posudky, z nichž poté odvo-
díme cenu. Pak budou pokračovat další jed-
nání,“ nastínil vývoj přerovský radní Michal
Zácha. Pokud vše půjde dobře, chce firma
nový průmyslový park začít stavět v roce 2024. 
V minulosti měla o pozemky zájem i jiná
developerská firma Panattoni. Ačkoliv s měs-
tem uzavřela smlouvy o budoucích smlou-
vách kupních, z prodeje pozemků nakonec
sešlo. (red)
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Kde se „zadrhla“
příprava nové gri-
lovací zóny u La-
guny? V polovině
května město avi-
zovalo, že v brzké
době vybuduje
v odpočinkové
zóně Přerova níz-
k o n á k l a d o v é
místo pro grilová-

ní. To se ale stále nerealizuje. Proč?
To vysvětluje radní Jakub Navařík,
který s nápadem přišel.
Když jsem v květnu přišel s návrhem na
vybudování grilovací zóny v oblasti Lagu-
ny, měl jsem záměr na opravdu jedno-

duché a levné řešení, které mělo sloužit
především jako test konceptu – tedy
jestli se lidem vůbec bude líbit, zda ji
budou využívat, ale také jak se k ní
budou chovat. Protože se jednalo
o nenákladnou myšlenku, rada záměr
bez složitější diskuze samozřejmě schvá-
lila. Následně celá záležitost proběhla
médii a spolu s některými kolegy z rady
i magistrátu města jsme pečlivě sledovali
reakce a názory obyvatel Přerova. Hlav-
ním tématem těchto názorů bylo to, že
zóna měla vzniknout pouze jako místo
vyhrazené pro grilování, ale bez samot-
ných grilů – ty by si museli návštěvníci
zajistit sami. Tato připomínka byla tak
častá, že jsme se rozhodli jí vyhovět

a hledali jsme řešení včetně grilu nebo
ohniště. V té souvislosti mě oslovili kole-
gové z odboru majetku magistrátu, kteří
vytipovali špičkové a v podstatě bez-
údržbové řešení formou dálkově ovlá-
daného elektrického grilu. Toto řešení
přináší širokou řadu výhod a řeší snad
všechna možná rizika – nehrozí požár,
má rezervační systém, není potřeba si
nosit nic kromě samotného jídla a jeho
údržba je mimořádně jednoduchá.
Bohužel má však také jednu zásadní
nevýhodu, a tou je cena. Realizace tako-
vého veřejného grilu s posezením, pří-
vodem elektřiny a vody je již investice
v řádu půl milionu korun a několika měsí-
ců přípravných i stavebních prací. Pro-
tože ale takové řešení představuje něco
mimořádného a pro uživatele nesmírně
pohodlného, navrhl jsem radě realizovat
právě tuto variantu. Bohužel ale při hla-
sování chyběl jeden hlas a návrh nebyl
schválen především proto, že se to někte-
rým kolegům a kolegyním zdálo příliš
drahé. Myšlenku nevzdávám a v průběhu
podzimu předložím kompromisní řešení
v několika variantách a věřím, že ke shodě
již dojdeme a budeme moct grilovací
zónu realizovat. Je však nutné přiznat,
že je čistě mou vinou, že se realizace
posouvá do příštího roku, protože jsem
se pokusil reflektovat připomínky občanů
a prosadit mimořádné řešení, které se
některým zdálo až příliš odvážné. (red)

Grilovací zóna se vrací na stůl s kompromisním řešením
Otázka PRO radního Jakuba Navaříka

Jakub Navařík, rad-
ní města Přerova.
Foto: Město Přerov

V naší rubrice „Víc hlav víc
ví“ se zaměřujeme na otáz-
ky či tvrzení, které se obje-
vují v přerovských FB

skupinách. Zároveň vyzýváme čtená-
ře – narazíte-li na zprávu, o jejíž prav-

divosti máte pochybnosti, pošlete nám
ji, nejlépe jako printscreen. Tentokrát si
posvítíme na kácení lip na Horním
náměstí, které dlouhodobě vyvolává
mezi občany řadu emocí. Už na jaře měs-
to avizovalo, že na podzim bude z bez-

pečnostního hlediska nutné lípy vykácet.
A spekuluje se o nutnosti tohoto zásahu
i o tom, jestli lípy nepoškodil archeolo-
gický průzkum, který v prostoru mezi
lípami probíhal. 
Hana B. (skupina Přerováci): „Ty stro-
my začaly odcházet, když se mezi
nimi začala kopat ta studna. Určitě
se porušily kořeny, a to je ten důvod,
proč odchází.“ 
Petr M.: „Jistě, potřebují je pokácet,
aby tam mohli kopat, tak to asi
bude.“
Reaguje přerovský radní Michal Zácha:
„Podobnou situaci jsem zažil už před lety
na nábřeží Dr. Edvarda Beneše. Tenkrát
bylo nutné v rámci přípravy stavby proti-
povodňových opatření řešit alej na nábře-
ží. Ačkoliv bylo zpracováno několik
jednoznačných dendrologických posudků,
které jasně říkaly, že stromy jsou ve špat-
ném stavu, spousta lidí tomu přesto nevě-
řila. Teprve až se stromy pokácely a mohli
se na vlastní oči přesvědčit, že jsem měl
pravdu, situace se uklidnila. Obdobné to
je právě na Horním náměstí. Dendrolo-
gické posudky opět hovoří jasně. Již před

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví

V Přerově právě probíhá zásadní pro-
jekt zaměřený na budoucnost města.
Strategický plán rozvoje statutárního
města Přerova pro období
2021–2027 přináší vizi rozvoje měs-
ta a vychází ze skutečných potřeb
a možností, čerpá z názorů veřejnosti
i odborníků a je tvořen tak, aby
zachoval kontinuitu i přes další voleb-
ní období. V loňském roce se pro-
střednictvím dotazníkového šetření
do tvorby plánu zapojila více než tisí-
covka Přerovanů. Svůj názor vyjádřilo
i 32 podnikatelů. V lednu toho roku
proběhlo první veřejné projednání,
druhé se uskuteční v pondělí 18. října
od 16 hodin ve velkém sále Měst-
ského domu. Projednávat se bude
proces SEA (posouzení vlivu Strate-
gického plánu na životní prostředí)
a návrhová část dokumentu. (red)

Veřejné projednávání
Strategického plánu

Laguna je pro Přerovany oblíbeným odpočinkovým místem. Foto: Anna Vojzolová

několika lety vyhodnotily stav stromů jako
velmi špatný. Jejich pokácení se plánovalo
už v roce 2018. Po dohodě s vedoucím
odboru správy majetku a komunálních
služeb Miloslavem Dohnalem jsme se
pokusili stromy zachránit a nechali provést
na návrh dendrologů ozdravný zásah.
Bohužel ani ten nedokázal zabránit
postupnému umírání lip. Dnes už skutečně
ohrožují své okolí a je vydáno povolení ke
kácení. Nemůžeme riskovat, že se někdo
vážně zraní. Archeologický průzkum byl
tedy zahájen už v době, kdy byly stromy
ve špatném stavu.“
Doplňuje archeolog Muzea Komenského
Zdeněk Schenk: „Archeologický tým
Muzea Komenského v Přerově provedl
za technické podpory Sboru dobrovolných
hasičů města Přerova v roce 2020 a 2021
průzkum pozdně gotické studny a pro-
kázal, že se její konstrukce stále nachází
v dobrém technickém stavu.  Město Pře-
rov plánuje náhradní výsadbu lip a úpravu
celého prostoru okolo bývalé studny včet-
ně její obnovy. Pokud bude objekt studny
s ohledem na její historický význam sku-
tečně obnoven a důstojně prezentován,
může být oním prvkem, který pomůže
oživit prostor Horního náměstí a stane
se cílem pravidelných procházek nejen
Přerovanů, ale zároveň všech návštěvníků
našeho města. Archeologický výzkum
studny v prostoru mezi lípami jsme tedy
prováděli právě v souvislosti s jejich dlou-
hodobě plánovaným kácením a násled-
nou úpravou tohoto místa. Doplním, že
šestice lip byla okolo studny na Horním
náměstí vysázena po roce 1877 a spo-
ludotvářela po více než 140 let specific-
kou atmosféru historického centra
města.“ (red)

Lípy srdčité jsou už nebezpečné pro své okolí, na podzim je proto čeká kácení.
Foto: Anna Vojzolová  
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U městské policie pracuje už 24 let. Když
se v roce 2007 stal zástupcem ředitele,
přišel s nápadem psát strohé policejní
svodky jinak, aby poutavěji čtenářům
přiblížil práci strážníků. „Lidé byli už pře-
sycení formálním policejním stylem.
Málokdo vůbec strohé svodky četl, maxi-

málně je jen proletěl očima. S panem
ředitelem jsme byli na stejné vlně, takže
to nebyl problém,“ vzpomněl Miroslav
Komínek. Teprve založením facebooko-
vých stránek Městské policie Přerov
v srpnu 2017 vznikl doslova fenomén.
Během čtyř let nasbíraly přes 30 tisíc
sledujících z celé České republiky, kteří
se každý všední den baví u nových pří-
běhů ze zásahů přerovských strážníků. 
„Někdy mám text napsaný hned, někdy
je to ale těžké a musím ho několikrát
přepisovat, protože se mi zdá kostrbatý.
Pokud je situace něčím zvláštní, pak už
není problém s tím pracovat. Ale často
to bývají úplně obyčejné události, které
chci nějak ozvláštnit, aby to zas nebyly
jen nějaké kontroly, zásahy u opilců,“
vysvětlil vznik poněkud netypických svo-
dek jejich autor. Když jej v loňském roce
oslovili zástupci coworkingového centra
Pracovna s nápadem, že by příběhy vyda-
li knižně, váhal – vůbec si nebyl jistý,
jestli v knižní podobě budou svodky
někoho zajímat. Dnes, když knihu drží
v ruce, říká: „Je to ideální záchodová
knížka. Podle potřeby přečtete jeden až
„x“ krátkých příběhů. Nedá se to číst
kontinuálně jako klasická knížka.“ 

Jeden píše, druhý kreslí
Když na nabídku vydavatele kývl, dal si
podmínku, že knihu  bude ilustrovat jeho
o čtyři roky starší bratr Tomáš. Ten se
celý život pohybuje kolem divadla, je
výborný ilustrátor i malíř. „Asi před
rokem mi Mira řekl, že o jeho svodky na
facebooku projevil zájem nějaký nakla-
datel, a jestli bych mu nakreslil pár ukáz-
kových ilustrací. Mohla by to být sranda,
říkal jsem si. No, líbily se, a to byl začátek
skoro ročního kolotoče,“ popsal spolu-
práci na knize Tomáš Saavedra Komínek. 
Nakreslil necelých čtyřicet kreseb, které
se doplnily časem o dalších pár, jak se
obsah knihy upravoval. „Plus obálka,
další doplňkové a propagační kresby,
plakáty, takže i s úpravami původních
ilustrací a jejich několika verzemi to
odhaduji na více než sto obrázků,“ při-
pomněl autor ilustrací Tomáš, který má
podobný smysl pro humor jako jeho bratr
Miroslav. Bratrovy příspěvky na face-
booku nepravidelně čte a baví se u nich.
„To, jak dokázal přesvědčit část společ-
nosti, aby začala vnímat jeho kolegy jako
lidské bytosti a ne jen jako strůjce represí
a nepříjemností, je podle mne husarský
kousek. A já jsem rád, že jsem mohl být

chvíli toho celého součástí,“ uzavírá
Tomáš Saavedra Komínek. 
Slavnostní křest by se měl uskutečnit za
účasti bratrského dua Komínkových ve
středu 13. října v 18 hodin v přerovském
Klubu Teplo na Horním náměstí.  Ukázky
z knihy bude návštěvníkům číst herec
David Matásek, který namluvil i audio-
knihu. (red)

Je to ideální čtení na záchod, říká strážník Komínek
Když se mu minulý rok ozvali lidé z coworkingového centra Pracovna s tím, že by rádi vydali jeho příběhy ze života přerovských strážníků jako knihu,
zhruba dva měsíce si to rozmýšlel. Doteď Miroslav Komínek skromně říká, že si není jistý, zda kniha bude čtenáře skutečně bavit. 

inzerce

Knihu doplnil ilustracemi o čtyři roky starší
bratr Miroslava Komínka Tomáš. 

Foto: Archiv Tomáše KomínkaV knize 365 + 1 příběh strážníků z Pře-
rova najdou pozorní čtenáři i řadu kryp-
togramů. Foto: Anna Vojzolová
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Vedení města si ve středu 8. září prohlédlo prostory nově otevřené Vyšší odborné
školy zdravotnické v Přerově. Její zřízení je výsledkem spolupráce města, kraje
a společnosti Agel. Za rekonstrukci budovy město zaplatilo více než 24 milionů
korun. V objektu, ve kterém v minulosti dlouhé roky sídlila pobočka hranické
střední zdravotnické školy, se nyní budou vzdělávat budoucí diplomované všeobecné
sestry. (red) Foto: Město Přerov

Cyklověž mimo provoz

Město Přerov se letos vzdalo nájemného z restauračních předzahrádek, které se
nacházejí na městských pozemcích. „Chtěli jsme alespoň takto podpořit podnikatele,
kteří zažívali kvůli kovidovým opatřením nelehké dny,“ řekl radní Michal Zácha.
Nájemné za rok 2021 bude nájemcům podle jejich požadavku buď vráceno, nebo
započítáno na úhradu nájemného za následující období. Díky této podpoře se
město vzdalo částky 70 tisíc korun. I v loňském roce, když přišla první vlna vládních
opatření, bylo město vůči podnikatelům využívajícím prostory města vstřícné –
odpuštěn jim byl tříměsíční nájem a město tím přišlo o částku ve výši bezmála dva
miliony korun. (red)

Nájemné z předzahrádek bylo odpuštěno

Z důvodu pravidelné údržby bude vúterý
5. října od 10 do 19 mimo provoz par-
kovací dům pro kola, který se nachází
mezi autobusovým a vlakovým nád-
ražím. V případě dotazů je možno
využít non-stop telefonní linku
602 206 150. (red)

Školy se promění v malé fotovoltaické
elektrárny. V některých se bude i lépe dýchat 

V malé fotovoltaické elektrárny s 41 až 55
panely na střechách se promění školy Za
Mlýnem, Trávník, J. A. Komenského, Svisle
a UTenisu. Poslední dvě jmenované dosta-
nou i rekuperaci. „Fotovoltaické panely
budou umístěny na plochých střechách
škol – kromě Trávníku a Svisle, kde mají být
instalovány na sedlové střechy. Díky pane-
lům dojde ke snížení roční spotřeby energie
o40 GJ, což činí více než 22 procent úspory
celkových nákladů na provoz školy,“ nastínil
náměstek pro školství Petr Kouba. Zdůraznil,
že jde o první krok k modrozelené infra-
struktuře veřejných budov, který jde vstříc
k lepší kvalitě prostředí. 
A v zájmu zdraví dětí vítá i investici do
vzduchotechniky. Ta je řešena jako řízené
větrání s rekuperací, které zlepší vzduch
ve třídách i v prostorách pro učitelský sbor
a personál. Technicky systém popisuje
úředník přerovského magistrátu Zdeněk
Dostál: „Vzduch bude nasáván zvenku
a přiváděn na rekuperační jednotku, tam
projde filtrací, bude zbaven mechanických

nečistot a takto upravený pak zamíří do
objektu. Naopak vzduch, který obsahuje
pachy, vlhkost nebo jiné škodliviny, bude
odtahován z vnitřního prostoru a přiváděn
opět na rekuperační jednotku.“ V zimě
má zařízení vzduch dohřívat na stanove-
nou teplotu, v letních měsících naopak
chladit na požadovanou vnitřní teplotu. 
V nejbližších dnech bude zveřejněno
výběrové řízení na dodavatele zakázky.
Zástupci města počítají s tím, že s dodáv-
kou a montáží panelů i s budováním
větracího systému by se mělo začít příští
rok na jaře, všechny dílčí práce by měly
být hotové nejpozději v závěru roku
2023. „Předpokládáme, že do fotovol-
taiky budeme investovat asi 5 milionů
korun, a na rekuperaci je vyčleněno 31
milionů. Část nákladů by měla pokrýt
dotace z Operačního programu životního
prostředí, který podporuje energetické
úspory veřejných budov,“ řekla na závěr
náměstkyně přerovského primátora Hana
Mazochová. (red)

Koncert pod hradbami pro Karla staršího
ze Žerotína a pro Jana Blahoslava 

Karel starší ze Žerotína se narodil 15. září
roku 1564 v Brandýse nad Orlicí, ale
významnou část života prožil na přerovském
zámku, který mu patřil. Provedl jeho dostav-
bu, zvýšil o druhé patro a vybudoval tam
hospodářské přístavby, trvalou památkou
na něj je i pozdně renesanční hlavní portál.
Založil vPřerově školu, byl mecenášem jed-
noty bratrské, tedy i Jana Amose Komen-
ského. „Zapsal“ se do dějin i svým řádem
městské rady. V něm nabádal konšely, že
mají mít v lásce svého purkmistra, na jed-
nání chodit včas, nešeptat a nenadržovat
jedné straně, nemají se dopouštět opilství,
svárů a hádek. Zemřel 9. října 1636. 
Jan Blahoslav, český humanistický spiso-
vatel, teolog, historik a biskup jednoty bra-
trské, má v rodném listě zapsáno jako místo
narození město Přerov. Narodil se 20. úno-
ra roku 1523 v jednom z domů na Horním
náměstí a v rodném městě navštěvoval
bratrskou školu. Na kněžské povolání se
připravoval v Prostějově, během svých stu-
dií získal nejen znalosti latiny, ale i poznatky
z různých vědních oborů. Ve svých třiceti

letech přijal v Přerově kněžské svěcení
a poté se stal pomocníkem biskupa v Mla-
dé Boleslavi. V roce 1557 byl zvolen bis-
kupem jednoty a přesídlil do Ivančic. Je
autorem mnoha významných literárních
děl, jako je například Gramatika česká,
překlad Nového zákona či Filipika proti
misomusům. Zemřel 24. listopadu roku
1571 při inspekční cestě v Moravském
Krumlově, měl 48 let. 
„A právě spojitost obou významných Pře-
rovanů s jednotou bratrskou nás inspiro-
vala k zapůjčení venkovní výstavy, která
bude k vidění od 7. října v prostorách
Památníku jednoty bratrské v ulici Na Mar-
ku. Půjde o vzpomínku na Jindřicha Ottu
z Losu – šlechtice, který se narodil v roce
1541 a spolu s dalšími českými pány byl
v roce 1621 popraven, ale v průběhu svého
života byl významným podporovatelem
a ochráncem jednoty bratrské. Návštěvníci
se dozvědí více o jeho životě i odkazu
z panelů, které tu budou k vidění do konce
listopadu,“ řekla Pavla Roubalíková z pře-
rovského magistrátu. (red)

Hvězdicovou jízdou primátorů tří statutárních měst Přerova, Prostějova a Olomouce
vyvrcholil v sobotu 18. září Evropský týden mobility. Petr Měřínský, František Jura
a Miroslav Žbánek (zprava) se společně s dalšími cyklisty vydali z jednotlivých měst
do společného cíle – ke splavu v Dubu nad Moravou, kde na ně čekal kulturní
program i občerstvení. (red) Foto: Anna Vojzolová

Fotovoltaické panely, které se postarají opřeměnu slunečního záření na elek-
třinu, se stanou součástí pěti přerovských základních škol. Ve dvou školních
budovách se bude dělat i rekuperace, která by měla přinést do vydýchaných
tříd zdravější vzduch. Do těchto novinek investuje město asi 36 milionů korun,
část nákladů se má vrátit z dotací. 

Koncert dobové hudby pod přerovskými hradbami a exteriérová výstava
u Památníku jednoty bratrské. Těmito akcemi si Přerov připomene výročí
dvou významných mužů – na podzim uplyne 385 let od skonu Karla staršího
ze Žerotína a 450 let od úmrtí Jana Blahoslava. Koncertu pro dva historické
velikány se zhostí členové přerovské skupiny Rabussa, kteří ve čtvrtek
7. října od 16 hodin budou pod hradbami zpívat a hrát renesanční písně.
Vstup je volný.
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Samuel L. Jackson a Michael Keaton jsou hlavními hvězdami hollywoodského akčního filmu The Protégé. Hudbu k jeho traileru spolusložil devětadvacetiletý
Eduard Jaworek z Přerova. Kvůli poruše soustředění nepatřil zrovna ke vzorným žákům a střední školu studoval neuvěřitelných devět let, dnes
spolupracuje se špičkovými filmaři i výrobci počítačových her. 

Z problémového kluka spoluautorem hudby pro hollywoodský filmový
trailer. Eduard Jaworek si postupně plní svůj klukovský sen 

„Když mi bylo asi pět let, měl jsem malý
kazeťák s mikrofonem a na něm jsem
se nahrával, jak bubnuju na hrnce.
V sedmi jsem skládal hudbu na Play-
stationu. V deseti letech jsem už pracoval
s hudebním produkčním programem FL
Studio, který používám dodnes,“ vypráví
Eduard Jaworek. Na jeho cestě za úspě-
chem mu pomohli jeho rodiče, kteří syna
podporovali a přispívali mu na koupi
nové techniky. 

Problémový kluk
Na střední škole mu učitelé předpovídali
černou budoucnost. Jak sám říká, byl
darebák s diagnózou ADHD, která se
projevuje zejména poruchou soustředě-
ní. „Nejprve jsem se učil na kuchaře –
číšníka, odtud mě ale vyhodili. Přešel
jsem proto na obor prodavač. A nako-
nec si udělal i maturitní nástavbu v oboru
podnikání. Dohromady jsem střední ško-
lu studoval devět let,“ vzpomíná  Jawo-
rek. Teprve pak si pomalu začal plnit své
sny a hodně mu v jeho cestě za úspě-
chem pomohla i jeho přítelkyně Kateřina
Zmitková. Ta na dobu před deseti lety
vzpomíná takto: „Edy byl opravdu hodně
divoký. Já jsem ho naučila dodržovat
nějaká pravidla, řád. Bez disciplíny člověk
nemůže nic dokázat. Postupem času se
naučil s ADHD pracovat.“ 
Eduard následně v Praze vystudoval
hudební produkci. Jeho skladatelské

portfolio je skutečně široké – začínal  u hip
hopu a rapu, pokračoval přes dance a pop
k orchestrální hudbě, až zakotvil u té fil-
mové a takzvané trailer music. Jak vlastně
ale dokázal problémový kluk z Přerova
uspět ve velkém světě filmu a počítačo-
vých her? Podle Jaworka je potřeba si
přesně určit svůj cíl, nebát se ukázat své
schopnosti a talent, pořádně makat
a především potkat ty správné lidi. 
V současné době se živí skládáním hud-
by do počítačových her, reklam, filmů,

trailerů a herních upoutávek. Kvůli
ADHD má přehršel energie, kterou musí
pečlivě nasměrovat. Pracuje proto sou-
časně například na třech různých pro-
jektech. Střídá je v okamžiku, kdy se
přestává soustředit, třeba po deseti
minutách. Odreagovává se hraním her,
sportem – především běháním a cesto-
váním. 
Před pár měsíci zaznamenal Eduard
obrovský kariérní úspěch. Firma vyrábějící
zvuky pro tvůrce filmové hudby mu
navrhla, aby se podílel na vytvoření remixu
písně kultovní zpěvačky Amy Winehouse,
a uspěl. Nakonec se z toho vyklubala
nabídka snů. „Oslovili mě hollywoodští
filmaři a čtyři další kluky, abychom složili
hudbu k traileru k filmu The Protégé. Byl
to právě onen remix Amyiny písně You
Know I’m No Good. Hrají v něm takové
hvězdy jako Samuel L. Jackson a Michael
Keaton. Neuvěřitelné… Od té doby mě
produkce kontaktují mnohem častěji,“
popsal zlomový okamžik své kariéry mla-
dý skladatel. 
Eduard Jaworek se také zúčastnil pro-
jektu The 48 Hour Film Project v Brně,
během kterého musí tým filmařů zvlád-
nout vymyslet, natočit, sestříhat a ozvučit
film. Podílel se na něm jako hudební
skladatel. Film s názvem Danse Macabre
nakonec skončil ve velké konkurenci jako
druhý, když získal řadu nominací včetně
té za hudbu. 

Klukovský sen
I v devětadvaceti letech zůstává Eduard
Jaworek malým klukem, který se zata-
jeným dechem sleduje příběhy hrdinů
s nadpřirozenými schopnostmi. „Mým
největším snem je složit hudbu k filmo-
vému traileru pro nějaký film od Marvela,
třeba s Avengery nebo jinými superhrdiny
a pro nějakou špičkovou AAA počítačo-
vou hru,“ sní Eda Jaworek, který pracuje
v Televizi Přerov jako grafik a hudební
skladatel. (red)

Talentovaný Eduard Jaworek začal skládat
hudbu už v pěti letech. 

Foto: Archiv Eduarda Jaworka

Z problémového kluka se stal úspěšný
hudební skladatel.

Foto: Archiv Eduarda Jaworka
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Bývalá ministryně zemědělství, organizátor
akcí pro děti a mládež, muzikant, mode-
rátor, pořadatel kulturních akcí, loutko-
herec, malíř a historik. Nejmladší má 39
a nejstarší 80 let. Osm osobností navrhli
na Cenu města Přerova sami občané –
jména všech kandidátů odsouhlasili na
svém zasedání 6. září zastupitelé města.
Prestižní cenu předávají zástupci města
už od roku 1964, v posledních letech se
uděluje jednou za čtyři roky. A kdo ji
získá letos?

Milena Vicenová (*1955) 
Byla předsedkyní Klubu zemědělských
novinářů a publicistů a zástupkyní České
republiky ve výboru Světové organizace
zemědělských novinářů. V roce 1996
nastoupila na ministerstvo zemědělství,
zajišťovala jednání s ministry z členských
zemí Evropské unie, vyjednávala meziná-
rodní smlouvy, podílela se na přípravách
resortu zemědělství na vstup do Evropské
unie. V roce 2006 se stala ministryní země-
dělství. V letech 2008 až 2012 byla stálou
představitelkou ČR při EU. Nyní pracuje
v oblasti zahraničních vztahů Technolo-
gické agentury ČR. 

Ladislav Župka (*1941) 
Od 70. let minulého století se věnuje práci

s dětmi a mládeží v turistickém oddíle mlá-
deže TOM Lišáci. Na schůzkách – vedle
zábavy a snahy naučit děti základům všech
dostupných tradičních i netradičních her
a sportů – dbal také na výuku teoretických
znalostí. Na výpravách a táborech s oddí-
lem zavítal do mnoha koutů republiky. Je
hlavním organizátorem čtyř každoročních
akcí zaměřených na rodinu a děti: Oriza-
ro – pohádkový les, Strašidlácký rej, Pálení
čarodějnic a Strašidlácké hrátky. 

Vladislav Peška (*1941) 
Jako dítě studoval hru na housle a klavír,
později přešel na basu a kytaru. Hudeb-
ní kariéru začal hrou na basu v Dixilan-
du XI. A.V roce 1963 založil spolu s Pavlem
Novákem, Pavlem Petruškou a Zdeňkem
Pecem skupinu Synkopa, o šest let později
na žádost Pavla Nováka přešel do kapely
VOX a společně vystupovali 13 let. V roce
1994 ukončil profesionální dráhu hudeb-
níka a dále se hudbě věnoval jako koníčku
v kapele Princip. Po odchodu do důchodu
se vrátil do Synkopy, kde aktivně hrál do
roku 2021 – nyní pro kapelu dělá aranž-
má.

Bohuslav Přidal (*1951) 
Od mládí se aktivně zajímal o kulturu.
V 60. letech se stal nejmladším členem

městské dechové hudby Rund. V násle-
dující dekádě působil i jako diskžokej
a moderátor stovek akcí v oblasti kultury,
sportu, společenského života. Coby ředitel
klubu podporoval a rozvíjel aktivity
sedmnácti souborů zájmové umělecké
činnosti – od tance přes amatérské divadlo
a hudební sbory až po kroužek esperanta.
Byl členem organizačního štábu Přerov-
ského československého jazzového festi-
valu, moderoval koncerty Jaroslava
Wykrenta, organizoval vzpomínkové akce
legendární skupiny Synkopa. 

Jaroslav Biolek (*1961) 
Více než třicet let působí jako vedoucí
a pořadatel táborů pro děti i dospělé, orga-
nizuje sportovní, turistické a kulturní akti-
vity. Od roku 1985 pořádá zábavnou akci
Eldorádo, od roku 1988 Mistrovství světa
týmů v ringu a od roku 1990 Velké dláž-
dění – turnaj ve 30 druzích sportů a her.
Před třiceti lety založil Klub Dlažka a pod
jeho hlavičkou pořádá akce pro děti
i dospělé. Uspořádal stovky tanečních
večerů, pořádá koncerty převážně rockové
a folkové hudby. 

Ondřej Pavelka (*1967) 
Od roku 1978 působí s krátkými přestáv-
kami v loutkovém divadle Přerovský
kašpárek. Postupně zde prošel všemi
odbornostmi, které jsou v divadle potřeb-
né. Začínal jako kulisák, postupně se

vypracoval na loutkovodiče, osvětlovače,
zvukaře, recitátora a režiséra. Divadlo se
stalo jeho srdeční záležitostí. Přerov repre-
zentoval na mnoha zájezdových a pře-
hlídkových vystoupeních.  V roce 2015
dostal loutkářskou cenu Matěje Kopec-
kého za práci v loutkovém divadle.

Lubomír Dostál (*1965) 
Kreslíř a básník, pracovně začínal v divadle
v Olomouci jako umělecký malíř, poté
působil v soukromé sféře. Od roku 2005
průběžně pracoval jako učitel výtvarné
výchovy na základních školách. Největšími
tvůrčími úspěchy je účast v mezinárodní
soutěži karikaturistů v Belgii, kde repre-
zentoval Českou republiku. V roce 2015
vystavoval kresby v Galerii města Přerova
a v roce 2020 na přerovském zámku.
Publikuje své vtipy, kresby a básně, je auto-
rem několika básnických sbírek.

Petr Sehnálek (*1982) 
Historik a správce sbírek působící v Muzeu
Komenského v Přerově. V rámci pracovní
činnosti popularizuje regionální historii
formou výstav, článků, publikací, předná-
šek, komentovaných prohlídek a nově
i dokumentárního filmu. Specializuje se
na regionální dějiny 19. a 20. století – ze-
jména každodennost, stavební vývoj
a období 1. poloviny 20. století a orální
historii  – zachycování vzpomínek pamět-
níků. (red)

Jedna žena a sedm mužů. Cenu města Přerova získá letos osm osobností 
Všichni se v Přerově buď narodili, nebo tu působí, uspěli v různých oblastech lidského života a letos získají medaili Jana Amose Komenského. Osm
osobností si převezme ocenění při slavnostním aktu, který se bude konat na zámku ve čtvrtek 28. října. 

Pietní akcí  na Masarykově náměstí si Přerované připomenou ve čtvrtek 28. října
Den vzniku samostatného československého státu. Začne ve 14 hodin koncertem
Dechového orchestru Haná, po následných proslovech budou položeny květiny
u pamětní desky, pieta pak bude pokračovat u pomníku Jana Gayera v ulici Na
Marku. Od 17 hodin se poté ve slavnostní síni na zámku uskuteční předávání cen
města. V 19.30 vzpomínkový večer zakončí koncert Moravské filharmonie Olomouc
v Městském domě. V rámci doprovodných akcí se uskuteční řada dalších aktivit.
V kině Hvězda se bude od 10 hodin promítat Addamsova rodina 2, od 13.30 bude
zpřístupněn protiatomový kryt, od 14.30 se mohou návštěvníci podívat na film Do
krytů, Přerove!, o hodinu později pak na Přerovské povstání… 75 let poté. Od 17
hodin se diváci mohou těšit na Kurz manželské touhy a od 19 hodin na film Paroží.
V Loutkovém divadle je od 18 hodin na programu scénické čtení „Velezrada se
trestá“. (red)

Vzpomínka na Den vzniku Československa

Koncert Dechového orchestru Haná začne 28. října od 14 hodin na Masarykově
náměstí. Foto: Město Přerov
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Při příležitosti prvního výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky připravili sokolové
do té doby nevídanou sportovní akci. Poté,
co se s jejich přispěním podařilo vybojovat
hranice nového státu, se rozhodli připo-
menout si nejvýznamnější státní svátek
neobvyklým způsobem – při takzvaném
rozestavném běhu 28. října.  Jako štafetu
si tehdy v roce 1919 předávali pouzdro
s pozdravným poselstvím prezidentu Masa-
rykovi. Akce se zúčastnilo na 30 tisíc sokolů
a sokolek, z toho 8 a půl tisíce běžců. 
O sto let později Česká obec sokolská tuto
tradici obnovila apokračuje dodnes. Letošní
už třetí ročník se poběží ve čtyřicítce českých
amoravských měst. Připojí se ale také sokoli
žijící v zahraničí, například ve  Washingtonu
D. C., Sydney či Ottawě. Na všech místech
se bude startovat ve stejný čas – ve čtvrtek

28. října ve 14 hodin. V Přerově se poběží
dva závody. „Jeden je určený pro děti aměří
3,4 kilometru. Okruh bude startovat usoko-
lovny, malé běžce zavede až na Lagunu,
kde bude kontrolní bod. Poté budou pokra-
čovat po druhém břehu Bečvy zase zpátky
k sokolovně. Dospělí ho poběží celkem tři-
krát,“ prozradil starosta Župy Středomo-
ravské – Kratochvilovy Petr Douda. 
Zájemci o účast na běhu se musí zaregi-
strovat na webových stránkách behrepu-
bliky.cz, a to nejpozději do 20. října. „Po
zaregistrování si mohou vybrat závod, který
chtějí běžet. Uvidí i startovní listinu s počtem
přihlášených závodníků. Skutečně výjimeč-
ně se mohou běžci přihlásit přímo v den
běhu, neobdrží ale startovní balíček, jehož
součástí je například i startovní číslo, věcné
ceny od partnerů a pamětní účastnická
medaile,“ zdůraznil Petr Douda. Jak
podotkl, je také možné si při registraci při-
objednat tričko s logem Sokolského běhu
republiky. Pokud chtějí zájemci startovní
číslo se jménem, musí si ale pospíšit a při-
hlásit se online už do 5. října. Startovné na
hlavní závod činí 300, na dětský závod 100
korun. „Závod bude měřený profesionální
časomírou s čipy. V ceně startovného je
malé občerstvení a pitný režim, další je
možné zakoupit přímo na místě. Pro děti

Sokolský běh republiky rozhýbe ve čtvrtek 28. října i Přerov
Den vzniku samostatného Československa mohou Přerované oslavit třeba i sportem. Ve čtvrtek 28. října přesně ve 14 hodin odstartuje u sokolovny
Sokolský běh republiky. Ve stejný okamžik poběží po celé republice tisíce sportovců. Zapojit se může každý včetně dětí. 

bude po celou dobu závodu k dispozici
skákací hrad,“ doplnil program oslav sokol-
ský starosta Douda. Celou akci pak završí

scénické čtení Slováckého divadla z Uher-
ského Hradiště v loutkovém divadle ovzniku
republiky, které začíná v 18 hodin. (red)

Běhu se může zúčastnit každý – dospělí
i děti. Foto: Archiv České obce sokolské

Závodnice Fitness AVE Přerov zažívají medailové žně. Po úspěchu na Mistrovství Moravy
a Slezska, kde na konci srpna v sestavě Nikoleta Hricová, Lenka Bořutová-Červená,
Zuzana Uhlířová, Lenka Frömlová (na fotografii zleva) získaly 3 zlaté, 1 bronzovou a 1
„bramborovou“ medaili, bodovaly i na mistrovství republiky. Uhlířová vyhrála svou
kategorii bikiny do 160 cm a stala se i vítězkou absolutní bez rozdílu výšky. Hricová
brala v kategorii nad 164 cm stříbro, Lenka Bořutová-Červená v kategorii bodyfitness
Masters (ženy nad 35 let) získala stříbro a přidala i čtvrté místo v kategorii bodyfitness
do 164cm. Všechny tři společně sAnnou Terezou Černoškovou aGabrielou Svobodovou
postupují na nominační závod na mistrovství světa, který proběhne v polovině října
v Praze. (red), Foto: Archiv Lenky Bořutové-Červené
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Jak vaše kapela vlastně vznikla? 
Petr Kadlec: Z původní sestavy jsem
zůstal jen já. Tehdy kluci hledali na face-
booku zpěváka. Neměl jsem sice žádné
zkušenosti, ale zkusil jsem to a kupodivu
mě vzali. Kapela je jako partnerský vztah,
je to intenzivnější než kamarádství.
S těmi lidmi jste velmi často, ne vždycky
to prostě funguje. Někteří právě kvůli
vzájemným vztahům či rodině skončili.
Současná podoba kapely nám všem sedí
a dobře si rozumíme.

Critical Acclaim znamená v překla-
du kritický ohlas; trošku neobvyklý
název pro kapelu…
Petr Kadlec: Tehdy jsme byli na kon-
certě D.U.Bmusic v pivovaru. Asi o půl
jedné ráno po několika panácích pak
přišlo na přetřes, jak se budeme jmeno-
vat. A protože kluci tehdy hodně poslou-
chali Avenged Sevenfold a jedna jejich
písnička se tak jmenovala, někdo to
navrhl. Já jsem byl jediný proti, ale pře-
hlasovali mě. 

Jak byste definovali váš styl hud-
by? 
Martin Procházka: My jsme nad tím
přemýšleli. Když naši hudbu dáváme na
různé platformy, tak to po nás chce něja-
ké zaškatulkování, a my vlastně nevíme.
Proto se i naše nová deska jmenuje
Vague Faces, chtěli jsme ukázat více
tváří naší hudby. Je to tvrdší kytarová
muzika, já jsem do toho přinesl spoustu
žánrů ještě třeba elektronických, což
byla pro kluky úplná novinka. Je to pro-
stě takový moderní metal, melodický
rock. 

Hrajete vlastní, původní hudbu,
nebo přejaté věci? 
Petr Kadlec: Už když jsme tehdy začí-
nali, tak to byla podmínka nás všech, že
budeme hrát svoji autorskou muziku
a budeme zpívat anglicky. Proto jsme,
ačkoliv jsme vznikli už v roce 2014, měli
první koncert až za rok. Myslím, že jsme
díky tomu jedineční a originální. 
Martin Procházka: Čeština se do tako-
vé hudby ani nehodí. Je sice pár kapel,
které tuhle muziku zkouší dělat v češtině,
ale mně to prostě nesedí. Navíc ani v češ-
tině jednoduše neumíme skládat, zní to
pak jako hrozné klišé, kýč.

Kdo tedy píše texty písniček? Vy
sami nebo máte textaře?
Petr Kadlec: V minulosti jsem většinu
textů psal sám, ale tentokrát jsem si řekl,
že potřebuji změnu. Takže jsme s Mar-
tinem  sedli a desku jsme napsali za čtyři
měsíce ve zkušebně my dva. Tedy kromě
začátku první sloky třetí písničky na albu,
kterou napsal Tomáš Kolda. Ale bylo to
dobře, protože právě na téhle písničce
jsem se zasekl a pak už to šlo. Všechny
texty posílám pro jistotu na kontrolu
sestře, která dlouhodobě žije v Americe.
Snažím se, abych měl i dobrou výslov-
nost, protože není nic horšího, než když
kapela zpívá „českou angličtinou“.

A jak to máte s hudbou, kdo vám
skládá tu? 
Petr Kadlec: Zhruba před dvěma lety
jsem oslovil Martina, protože už jsem
nechtěl dělat jen kytarové věci, a věděl
jsem, že on umí dělat elektronickou hud-
bu. Původně jsem chtěl, aby nám pomohl

jen se singlem. Potom, co mi poslal něja-
ké nápady, jsem si ale řekl, že by byla
škoda nechat to jen na tom singlu. Takže
jsme ho oficiálně vzali do kapely. Naše
nová deska je tak z minimálně z 70 pro-
cent jeho zásluha. 

Petře, říkal jste, že nemáte žádné
předchozí zkušenosti se zpěvem.
Absolvoval jste alespoň nějakou
pěveckou průpravu? 
Petr Kadlec: Byl jsem takový klasický
zpěvák ve sprše a autě. Věděl jsem, že
zpívám otřesně, ale zpíval jsem si pro
sebe. Když poslouchám své začátky
v kapele, bylo to hrozné. Ale myslím, že
jsem na sobě hodně zapracoval. Zkusil
jsem chodit i na hodiny zpěvu, ale není
to nic pro mne. Poslední rok jsem aspoň
začal s vokálním koučem přes internet,
před každým koncertem si tak dělám
vokální hygienu, a to mi hodně pomáhá.
Čím víc člověk hraje, tím ten hlas trénuje
a já si pak i víc věřím. Když přijdu po
měsíci na zkoušku, tak mi pokaždé
Tomáš Kolda řekne, že jsem nějaký
nachlazený… No, nejsem, jen mám ty
hlasivky prostě vypnuté. 

Co považujete za svůj dosavadní
největší úspěch? 
Martin Procházka: Naši poslední des-
ku. Je pro mne totiž úplně prvním poči-
nem, který jsem si vzal kompletně
produkčně pod křídla. Jsem s ní moc
spokojený, i když už teď děláme na
nových věcech.  
Petr Kadlec: Jednoznačně naši novou
desku, ze které jsem po zvukové stránce
opravdu nadšený.  Křest, který jsme měli
letos v srpnu  v Aniččině dvoře, byl úplně
super, bylo vidět, že si to lidi užívají stejně
jako my. Přál bych si jen, aby se dostala
ještě více za hranice našeho regionu.
Jinak nás hráli už na rockových televizích,
rádiích. Také nás zmínili díky Veronice
Arichtevě v Top Staru.

Jak jste s ní vlastně začali spolu-
pracovat? 
Petr Kadlec: My často pořádáme různé
benefiční koncerty. Tentokrát jsme shá-
něli peníze pro syna mé bývalé kolegyně
Vojtu, který potřeboval čtvrt milionu
korun na zakoupení a výcvik asistenč-
ního psa. Tolik bychom na koncertě ale
nevybrali, tak jsem zkoušel oslovit různé
známé osobnosti. Veronika byla jediná,
kdo se ozval a sdílel Vojtův příběh na
sociálních sítích. Během osmi dní jsme
díky ní vybrali 330 tisíc korun. Na kon-
certě se pak vybralo dalších 30 tisíc.
Veronika dokonce jako překvapení při-
jela na předání peněz. Je hrozně fajn.
Když jsme pak natáčeli klip, hledali jsme
dívku do hlavní role. Přemýšlel jsem, že
jí napíšu, ale bylo mi to hloupé, tak jsme
vypsali klasický konkurz. A ona se nám
z legrace ozvala sama, kdy se má dosta-
vit na natáčení. Nakonec jsme se  oprav-
du domluvili, ona přijela do Přerova,
natáčeli jsme celý den, ona neremcala,
naučila se všechny potřebné kroky a byla
prostě skvělá. Díky ní to má opravdu
sílu. Řekla nám také, že až zase budeme
dělat benefici, tak nám ráda pomůže. 

Jejím partnerem v klipu byl přerov-
ský tanečník Petr Klesnil. Ten se
v klipu ale ocitl prý jen náhodou… 
Petr Kadlec:To je pravda. Původně plá-
novaný protagonista byl totiž indispo-
nován po předchozí noci, takže jsem
v sedm ráno vynervovaný zjistil, že
nemám mužského herce. Naštěstí mi
Petr zvedl telefon a souhlasil, že to
s námi natočí. Zahrál to nakonec skvěle,
Veroniku naučil i potřebné kroky. Biser
Arichtev, její manžel (pozn. redakce: reži-
sér seriálů Vyprávěj a První republika),
nás pak dokonce za ten klip pochválil.
To bylo super. (av)

Critical Acclaim: V češtině neumíme skládat, je to pak klišé a kýč 
Přerovská anglicky zpívající kapela Critical Acclaim má v rodném listě rok narození 2014. Z původního složení zůstal po sedmi letech už jen zpěvák
Petr Kadlec, postupně se k němu přidali Martin Procházka (klávesy), Tomáš Kolda (kytara), Tomáš Kopeček (kytara), Michal Michlíček (bicí) a Petr
Škubal (basa). Na kontě má kapela tři studiová alba, jedno akustické a čtyři singly. Ačkoliv jsou Critical Acclaim navenek drsní chlapíci, účastní
se řady charitativních projektů. Díky jednomu z nich se seznámili s herečkou Veronikou Arichtevou, která si nakonec zahrála i v jejich videoklipu. 

DISKOGRAFIE

Alba
■ Taste Of Ink (2015)
■ Learn and Live (2018)
■ Acoustic Live (2020)
■ Vague Faces (2021)

Singly
■ Scream to the silence (2017)
■ Fallen Butterfly (2017)
■ Dancing With My Ghost (2020)
■ Out Of Blue (2021)

Zleva na fotografii Tomáš Kolda, Petr Škubal, Petr Kadlec, Martin Procházka, Michal
Michlíček, Tomáš Kopeček Foto: Archiv kapely

Natáčení klipu s Veronikou Arichtevou
probíhalo i v ulicích Přerova.

Foto: Archiv kapely
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Farmářské trhy letos budou ještě dvakrát

Masarykovo náměstí bude ve středu 20. října pokryto kobercem z podzimních plodů. Od
10 do 17 hodin zde bude probíhat skládání různých obrazců a zdobení betonové plochy.
Přírodní materiál na takzvaný „land art“ si mohou zájemci donést v den konání akce přímo
na náměstí nebo do Výstavní síně Pasáž, kde bude od pondělí 11. října sběrné místo.
Účastníci se mohou těšit na drobné občerstvení, horký čaj a hudební doprovod. (red)

Listí, podzimní zelenina, kukuřice i kaštany – to vše je možné použít na „land art“.
Foto: Město Přerov

Náměstí pokryje koberec z přírodních
materiálů, tvořit může přijít každý

První den v měsíci říjnu se každoročně slaví
Mezinárodní den seniorů. Při této příležitosti
nachystalo město Přerov pro ty místní
dárek – bezplatný Senior biograf. Těšit se
na něj mohou 11. října v 9.30 v kině Hvězda,
promítat se bude dokumentární film Karel
o42násobném zlatém slavíkovi. „Seniorský
biograf se měl uskutečnit už vloni, ale kvůli
pandemii jsme promítání odložili. Tehdy si
lístky zdarma vyzvedlo 130 seniorů. Tito
lidé si od 29. září do 5. října mohou u nás
na odboru vyzvednout náhradní nové vstu-
penky,“ informovala Romana Pospíšilová

z odboru sociálních věcí a školství. Ve stej-
ném období si pro ně mohou přijít i noví
zájemci, a to na adresu Smetanova 7 (pří-
zemí, dveře č. 8, Monika Navrátilová,
telefon: 722 972 624). Celková kapacita
sálu činí 200 osob. „Akce se koná v rámci
projektu Obec přátelská seniorům. V této
celostátní soutěži jsme letos získali celo-
republikové prvenství a také dotaci ve
výši 1 milion 603 tisíce korun na organi-
zaci dalších akcí pro Přerovany ve věkové
kategorii 60 plus,“ připomněl náměstek
primátora Petr Kouba. (red)

Dokument Karel jako dárek pro seniory

První říjnová sobota bude v Předmostí ve
znamení 24. ročníku historicko-přírodo-
vědného putování Po stopách lovců mamu-
tů. Turistický výšlap, který už tradičně pořádá
Základní škola J. A. Komenského v Před-
mostí, startuje v sobotu 2. října od 9 do
10.30 hodin před budovou tamní školy. Po
dvouleté odmlce se zájemci znovu podívají
do Malého školního muzea lovců mamutů,
jež je nově umístěno do budovy staré školy. 
Školní muzeum se slavnostně otevře před
zahájením akce o půl deváté. Návštěvníci
si budou moci prohlédnout postavy pra-
věkých lovců, ukázky replik dobových ztvár-
nění venuše, typy pěstních klínů, pravěkých
nožů, nebo je zaujme srovnání mamutí sto-
ličky mláděte se zubem dospělého jedince.
„Exponáty se musely přestěhovat z původ-
ních prostor suterénního muzea v budově
školy, na nichž se neblaze podepsala havárie
vody. Pro nové umístění jsme proto vybrali
prostory v bývalé škole. Při vytváření této

expozice nám velmi pomohl zakladatel
pochodu i školního muzea Vladimír Peška,“
vzpomněla na svého předchůdce ředitelka
školy Věra Václavíčková.
Na devítikilometrové trase barevnou pod-
zimní přírodou budou pro rodiny s dětmi
i školní kolektivy připraveny soutěže zruč-
nosti i pohybových dovedností. „Na třech
lovištích si budou moci děti, ale i dospělí
vyzkoušet svou přesnost v hodu kroužků
na mamutí kly, střílení z praku nebo správ-
nou mušku v míření na kuželky,“ uvedla
učitelka a zároveň jedna z organizátorek
akce Ivana Julišová. Ta zároveň dodala, že
na zdárný a bezpečný průběh sobotní
vycházky budou dohlížet městští strážníci.
Výletníci se mohou těšit i na občerstvení,
které na ně čeká po výšlapu na Školní
kopec. Poslední tečkou za sobotním výletem
bude sladký pamlsek v cíli – znovu u před-
mostské školy. Ukončení akce je napláno-
váno na 14. hodinu. (red)

Na mamutím výšlapu čekají turisty
soutěže, otevře se i školní muzeum

Po stopách lovců mamutů mohou v sobotu 2. října vyrazit na turistický pochod do
Předmostí rodiny s dětmi i třídní kolektivy.                                        Foto: Archiv školy

Poslední letošní farmářské trhy se uskuteční ve čtvrtek 7. října a ve středu 27. října na
Masarykově náměstí vždy od 9 do 16 hodin.  Návštěvníci se mohou těšit na pečivo akoláče,
voňavou uzeninu, zabijačkové speciality, ovoce a zeleninu, nakládanou zeleninu, džemy,
med, koření, bylinné sirupy, medovinu, rukodělné výrobky a mnoho dalšího.  (red)

Foto: Město Přerov
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Loutky v sokolském divadle „ožijí“ letos o trochu dřív

První představení plánují přerovští lout-
koherci tradičně na první listopadovou
neděli po Dušičkách. Letos tomu ale bude
jinak a malí diváci se mohou těšit na
pohádku O perníkové chaloupce už
v neděli 3. října.  Ještě o týden dřív, v sobo-
tu 25. září, se v  loutkovém divadle před-
staví hosté z Uherského Hradiště, kteří si
připravili scénické čtení Čapkovy Pošťácké
pohádky. O víkendu 30. a 31. října je pak
na programu odložená celostátní přehlíd-
ka loutkových divadel. „Důvody, proč jsme
se rozhodli zahájit sezonu o více než měsíc
dříve, jsou dva. První je finanční - téměř
rok jsme nehráli a kvůli epidemiologickým

opatřením tak máme díru v rozpočtu.
A pak se na nás už od prázdnin obracejí
rodiče s dotazem, kdy už konečně budou
moci s dětmi přijít na pohádku,“ vysvětlil
vedoucí souboru Jakub Navařík. 
Pro malé diváky si loutkoherci na nadchá-
zející sezonu připravili o dvě pohádky víc,
místo obvyklých pěti jich odehrají sedm.
Kromě už zmíněné klasiky O perníkové
chaloupce se v neděli 31. října děti seznámí
se Skákavou princeznou. Od 28. listopadu
se spíše trochu větší diváci mohou přijít
podívat na pohádku O zlém sněhuláku
Sněhuráku. Hned po Novém roce, od
2. ledna, se i ti nejmenší mohou těšit na

Sedm pohádek místo pěti, na programu odložená celostátní přehlídka loutkových divadel, loutkoherci připravení začít hrát už na konci září místo
listopadu. Taková bude sezona v přerovském loutkovém divadle. 

Šípkovou Růženku. Od 30. ledna se bude
hrát pohádka Kašpárek strašidlem,
od 27. února zase Kašpárkovo čarování.
Divadelní sezonu uzavře pohádka O zakle-
té labuti, která bude na programu
od 27. března. „I když se snažíme být opti-
mističtí, máme trochu strach, aby se situace
z loňského roku neopakovala amy nemuseli
opět zavřít. Bohužel jsme také nuceni zdražit
vstupné, zvažujeme ještě o kolik. Zvýšily se
totiž významně i náklady na provoz. Lidem
ale nabídneme novinku, a to možnost plat-
by kartou,“ podotkl Navařík. Vstupenky
budou v prodeji, jak jsou už diváci zvyklí,
vždy 30 minut před představením. 
V současné době působí v souboru pat-
náctka ochotníků, tedy zhruba o polovinu
méně než dříve. Všichni se divadlu věnují
ve svém volném čase a bez nároku na
honorář, jejich odměnou jsou rozzářené
oči dětí. „Hodně nás ubylo, proto bychom
velmi uvítali další nadšence, kteří by se
k nám přidali. Hledáme herce, malíře kulis

i pomocníky do pokladny. Zájemci nás
mohou kontaktovat prostřednictvím naše-
ho facebooku,“ uzavřel vedoucí souboru
Jakub Navařík. (red)

Loutkové divadlo hledá ochotníky – herce, malíře kulis i pomocníky do pokladny.
Foto: Archiv divadla

PROGRAM

■ O Perníkové chaloupce
3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.

■ PŘEHLÍDKA – 30. 10. a 31. 10.
■ Skákavá princezna

31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11.
■ O zlém sněhuláku Sněhuráku

28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.
■ Šípková Růženka

2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1.
■ Kašpárek strašidlem

30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2.
■ Kašpárkovo čarování

27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3.
■ O zakleté labuti

27. 3., 3. 4., 10. 4.

Jaké byly osudy Němců po válce,
prozradí dokumentární film Samoty 
Promítání dokumentu Samoty, který
pojednává o osudech Němců po válce,
se uskuteční v úterý 5. října od 17 hodin
v Městském domě. „Jedna část se týká
například přerovských Švédských šancí.
Historik František Hýbl popíše události,
které se staly v blízkosti Přerova. Poté
bude následovat krátká diskuse, které se
zúčastní také ředitel naší středomoravské
pobočky Post Bellum Petr Zavadil,“ vyjme-
novala program akce vedoucí vzděláva-
cích projektů pro střední Moravu Jitka
Andrýsová. Diváci se mimo jiné dozvědí,
že se chystá moderní expozice v Olomou-
ci, která by měla zejména mladým
návštěvníkům zážitkovou formou přiblížit,
jaké bylo 20. století, ale také další podrob-

nosti o projektu Paměť národa. Jedna
z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek
pamětníků v Evropě je veřejnosti přístup-
ná online od roku 2008 jako databáze
pamětníků, kteří byli přímými svědky udá-
lostí uplynulého století. Díky podpoře sou-
kromých dárců ji spravuje nezisková
organizace Post Bellum (latinsky „po vál-
ce“) ve spolupráci s Českým rozhlasem
a Ústavem pro studium totalitních reži-
mů. Zástupci organizace Post Bellum se
současně obracejí na Přerovany s výzvou:
Pokud znáte nějakého pamětníka, jehož
vzpomínky by stálo za to zaznamenat,
prosím kontaktujte nás na e-mailu:
jitka.andrysova@postbellum.cz nebo
telefonu: 777 763 388. (red)

„Dva světy Juraje Jakubiska“ poodhalí skrze malířskou tvorbu a filmové kostýmy
v říjnu Galerie města Přerova, kde se symbolicky propojí režisérovy zásadní profesní
i soukromé linie jeho životního směřování, a sice film a výtvarné umění. Juraj
Jakubisko v Přerově představí své grafiky a olejomalby z dřívějších let i současnosti.
„Vedle čtyř desítek obrazů k nám přicestují i trojrozměrné exponáty z barrandovských
ateliérů, odkud organizujeme zápůjčku filmových kostýmů k pohádce Perin-
baba II. Jak si možná Přerované vzpomenou, některé sekvence filmový štáb pořizoval
na přerovském Horním náměstí a zázemí měl právě v naší galerii,“ vzpomněla
kurátorka výstavy Lada Galová. Vernisáž za účasti slavného režiséra a jeho manželky
Deany se uskuteční ve čtvrtek 21. října v 17 hodin. (red)

Dva světy Juraje Jakubiska v Přerově

V Pasáži vystavují dva kamarádi

Malíř Pavel Bezděčka pracoval v mnoha
profesích, například jako asistent ve vete-
rinární nemocnici, geolog v uranovém
dole, zootechnik v zemědělském nákupu,
školkař a lesní technik na polesí, vedoucí
výcvikového střediska dřevorubců, refe-
rent okresního úřadu či jako kurátor zoo-
logických sbírek a entomolog v muzeu.
Píše také pohádky, fotografuje. A maluje.
Jeho práce vynikají velkým citem pro
barevnou kompozici, jsou jasně ovlivně-
ny bezprostředním kontaktem s přírodou
a krajinou. Bezděčkův přítel sochař Pavel
Toman je už 27 let ředitelem stavební

průmyslovky. V rámci svého koníčku –
sochařské tvorby – ztvárňuje tři různé
oblasti: vesmírná témata, jako je vznik
života, nekonečnost prostoru, pocity
ohrožení života na Zemi. Dalším okru-
hem tvorby autora je zachycení působení
přírodních živlů, především větru a moře.
U těchto objektů pak nejčastěji kombi-
nuje dřevo s přírodním kamenem nebo
korálem. Třetím okruhem je zachycení
emočních stavů, jako je vášeň, trýzeň
a také stavů absolutního uvolnění v pro-
storu, plynutí v čase. Výstava potrvá až
do pátku 29. října. (red)

Do barev trikolory se ponořila v pátek 3. září část Městského domu. Tímto symbo-
lickým gestem Přerov podpořil sté výročí založení Československé obce legionářské.
Fasáda – oděná do červené, modré a bílé – svítila do tmy celou noc.

(red), Foto: Jan Gebauer

Výstava Barvy a tvary představuje díla dvou přátel – malíře Pavla Bez-
děčky a sochaře Pavla Tomana. K vidění je ve Výstavní síni Pasáž. Dva
umělci z Jihlavy představují svá díla přerovské veřejnosti vůbec poprvé.
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Provozní doba plaveckého areálu Přerov – říjen 2021

vnitřní 50m částečný ostatní společná sauna
datum dětský bazén pronájem aktivity sauna zvenku

bazén z bazénu

1. 10. 13–20 6–21 6–7 délka – 15–21 muži
8–15 šířka 15–21
16–19 šířka

2. 10. 10–20 10–20 – – 10–20 společná
10–20

3. 10. 10–18 10–18 – – 10–18 společná
10–18

4. 10. 13–16 7–16 8–14 šířka senioři – v párech
14–15 délka 13–14 15–21

5.10. 13–14 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka – 18–21 ženy
18–20 9–14 9–13 šířka, 13–21

18–21 18–19 délka
6. 10. 13–16 6–8 6–7 délka – 13–16 muži

19–20 9–16 7–8 šířka 19–21 13–21
19–21 9–14 šířka

7. 10. 13–16 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka senioři 19–21 ženy
19–20 9–16 9–14 šířka 13–14 15–21

19–21 19–20 délka
8. 10. 13–20 6–21 6 - 7 délka – 15–21 muži

8–15 šířka 15–21
16–19 šířka

9. 10 10–20 10–20 – – 10–20 společná
10–20

10. 10. 10–18 10–18 – – 10–18 společná
10–18

11.10. 13–16 7–16 8–14 šířka senioři – v párech
14–15 délka 13–14 15–21

12.10. 13–14 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka – 18–21 ženy
18–20 9–14 9–13 šířka 13–21

18–21 18–19 délka
13. 10. 13–16 6–8 6–7 délka – 13–16 muži

19–20 9–16 7–8 šířka 19–21 13–21
19–21 9–14 šířka

14. 10. 13–16 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka senioři 19–21 ženy
19–20 9–16 9–14 šířka 13 - 14 15–21

19–21 19–20 délka
15. 10. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–15 šířka – 15–21 muži

16–19 šířka 15–21
16. 10. 10–20 10–20 – – 10–20 společná

10–20
17.10. 10–18 10–18 – – 10–18 společná

10–18
18. 10. 13–16 7–16 8–14 šířka senioři – v párech

14–15 délka 13–14 15–21
19. 10. 13–14 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka – 18–21 ženy

18–20 9–14 9–13 šířka 13–21
18–21 18–19 délka

20. 10. 13–16 6–8 6–7 délka – 13–16 muži
19–20 9–16 7–8 šířka 19–21 13–21

19–21 9–14 šířka
21. 10. 13–16 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka senioři 19–21 ženy

19–20 9–16 9–14 šířka 13–14 15–21
19–21 19–20 délka

22. 10. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–15 šířka – 15–21 muži
16–19 šířka 15–21

23. 10 10–20 10–20 – – 10–20 společná
10–20

24. 10. 10–18 10–18 – – 10–18 společná
10–18

25. 10. 13–16 7–16 8–14 šířka senioři – v párech
14–15 délka 13–14 15–21

26. 10. 13–14 6–8 6–7 délka, 7–8 šířka – 18–21 ženy
18–20 9–14 9–13 šířka 13–21

18–21 18–19 délka
27. 10 6–20 6–21 – – 13–21 muži

13–21
28. 10. 10–20 10–20 – senioři 10–20 společná

13–14 10–20
29. 10. 6–20 6–21 – – 15–21 muži

15–21
30. 10. 10–20 10–20 – – 10–20 společná

10–20
31. 10. 10–18 10–18 – – 10–18 společná

10–18

KINO HVĚZDA PŘEROV
1. 10. 17.30 Zbožňovaný 12+
1. 10. 19.30 Není čas zemřít titulky, 15+
2. 10. 15.30 100% vlk P/Bijásek, dabing
2. 10. 17.30 Minuta věčnosti 12+
2. 10. 19.30 Není čas zemřít titulky, 15+
3. 10. 10.00 100% vlk Bijásek, dabing
3. 10. 15.30 Croodsovi: Nový věk Bijásek, dabing
3. 10. 17.30 Zhoubné zlo titulky, 15+
3. 10. 20.00 Zátopek
4. 10. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel 12+
4. 10. 20.00 Každá minuta života P, slovensky, 12+
5. 10. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít LEVNÉ ÚTERÝ
5. 10. 20.00 Zhoubné zlo titulky, 15+
6. 10. 17.30 Zbožňovaný 12+
6. 10. 20.00 Pompeje – Město hříchu P/ART, titulky
7. 10. 10.00 Matky BS, 12+
7. 10. 17.30 Karel RP
7. 10. 20.00 Ada RP, titulky, 15+
8. 10. 17.30 After: Tajemství titulky, 12+
8. 10. 20.00 Karel 2D, česky
9. 10. 15.30 Myši patří do nebe P/Bijásek
9. 10. 17.30 Karel 2D, česky
9. 10. 20.00 Zátopek 2D, česky

10. 10. 15.30 Myši patří do nebe Bijásek
10. 10. 17.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít BS
10. 10. 20.00 Karel
11. 10. 17.30 Karel
11. 10. 20.00 Není čas zemřít titulky, 15+
12. 10. 17.30 Festival outdoorových filmů titulky, česky

K2 vlastní cestou • The manta listener
12. 10. 20.00 Festival outdoorových filmů

UFO life • Connection • Madagaskar – pohřeb šamana • Kripl tripl
13. 10. 17.30 Festival outdoorových filmů titulky, česky

Mike@Maurice • Ikaros • Miluji Island • Zakázané hory
Pathfinder-Life Beyond Fear

13. 10. 20.00 Festival outdoorových filmů titulky, česky
That season • Guatemala-Mayská mytologie, šamani a katolíci
Mountains are Gods • Bike2Boat Alps • Never Stop

14. 10. 10.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel BS, 12+
14. 10. 17.30 Venom 2: Carnage přichází RP, titulky, 12+
14. 10. 20.00 Zpráva RP, 12+
15. 10. 17.00 Není čas zemřít titulky, 15+
15. 10. 20.00 Venom 2: Carnage přichází dabing 12+
16. 10. 15.30 Vlk a lev: Nečekané přátelství P/Bijásek, dabing
16. 10. 17.30 Láska na špičkách P
16. 10. 20.00 Venom 2: Carnage přichází 3D, dabing, 12+
17. 10. 15.30 Tlapková patrola ve filmu Bijásek, dabing
17. 10. 17.30 Venom 2: Carnage přichází titulky, 12+
17. 10. 20.00 Karel
18. 10. 17.30 Venom 2: Carnage přichází dabing 12+
18. 10. 20.00 Láska na špičkách
19. 10. 17.30 Zátopek
19. 10. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel LEVNÉ ÚTERÝ 12+
20. 10. 17.00 Není čas zemřít titulky, 15+
20. 10. 20.00 Zbožňovaný 12+
21. 10. 10.00 Deníček moderního fotra BS
21. 10. 17.00 Duna RP, titulky, 12+
21. 10. 20.00 Halloween zabíjí RP, titulky, 15+
22. 10. 17.30 Karel 
22. 10. 20.00 Duna dabing, 12+
23. 10. 15.30 Rozbitý robot Ron P/Bijásek 3D dabing
23. 10. 17.00 Duna 3D, titulky, 12+
23. 10. 20.00 Venom 2: Carnage přichází titulky, 12+
24. 10. 15.00 Gump - Pes, který naučil lidi žít Bijásek
24. 10. 17.00 Poslední souboj titulky
24. 10. 20.00 Halloween zabíjí titulky, 15+
25. 10. 17.30 After: Tajemství dabing, 12+
25. 10. 20.00 Duna titulky,12+
26. 10. 17.30 Halloween zabíjí titulky, 15+
26. 10. 20.00 Karel
27. 10. 17.30 Venom 2: Carnage přichází dabing, 12+
27. 10. 19.30 Duna dabing, 12+
28. 10. 10.00 Addamsova rodina 2 RP, dabing
28. 10. 13.30 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROTIATOMOVÉHO KRYTU A JEHO TECH. ZÁZEMÍ
28. 10. 14.30 Do krytů, Přerove!
28. 10. 15.30 Přerovské povstání… 75 let poté
28. 10. 17.00 Kurz manželské touhy RP, 12+
28. 10. 19.00 Paroží RP, titulky, 15+
29. 10. 17.30 Venom 2: Carnage přichází 3D, dabing, 12+
29. 10. 20.00 Halloween zabíjí titulky, 15+
30. 10. 15.30 Addamsova rodina 2 dabing
30. 10. 17.30 Kurz manželské touhy 12+
30. 10. 20.00 Paroží titulky, 15+
31. 10. 10.00 Rozbitý robot Ron Bijásek, dabing
31. 10. 15.30 Gump – Pes, který naučil lidi žít Bijásek, 2D, česky
31. 10. 17.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel BS, 2D, česky,12+
31. 10. 20.00 Duna 3D, titulky,12+
Změna programu vyhrazena. P = premiéra | RP = republiková premiéra BS = Biosenior
Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub

www.kinohvezdaprerov.cz,
tel.: 581 33 13 13
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■ Basketbal – TBS Přerov
Nábor dětí (ročník 2013 a výše) každé
pondělí a čtvrtek v 18 hodin v sokolovně
Přerov.
www.basketbal-prerov.webnode.cz,
e-mail: tbsprerov@seznam.cz

■ Fotbal – 1. FC Viktorie Přerov
Celoroční nábor chlapců a dívek ve věku
4–8 let.
www.fcprerov.cz,
e-mail: zimcik.michal@seznam.cz,
e-mail: david.chuda@seznam.cz,
e-mail: rivenc@centrum.cz

■ Florbal – FBC Přerov
Nábor kluků i holek od věku 5 let.
www.florbalprerov.cz
tel.: 723 747 546

■ Stolní tenis – SK Přerov
Nábor dětí ročníku 2014 a starších každé
pondělí a středa 15.00–16.30 hodin
v herně stolního tenisu SK Přerov, Petři-
valského 1.
www.skprerov.cz
e-mail: martinaseverova@email.cz
tel: 737 846 386
e-mail: zlamaljaromir@seznam.cz
tel.: 734 717 516

■ Vodní pólo – KVP Přerov
Nábor chlapců a dívek ve věku 7–12 let
do přípravky vodního póla každou středu
v 16 hodin a neděli v 18 hodin na pře-
rovském bazéně.
www.kvpprerorov.cz, tel.: 739 244 544

■ Rychlostní kanoistika –
Kanoistika Přerov

Nábor chlapců a dívek ve věku 8 až 13
let každé pondělí a čtvrtek od 16 hodin
v přerovské loděnici, Bezručova 770/4,
Přerov.
www.kanoprerov.cz,
e-mail: info@kanoeprerov.cz                

■ Veslování – Veslařský klub Přerov
Nábor nových členů, chlapců i dívek od
10 let pondělí až pátek od 16 hodin ve
veslařské loděnici, Bezručova 770/4, Pře-
rov.
www.veslo-prerov.cz
e-mail: info@veslo-prerov.cz

■ Házená – SK Žeravice
Nábor nových hráčů:
• děti od 5 let – pohybové aktivity

s míčem i bez
• děti od 7 let – pohybové aktivity

s míčem i bez, základy miniházené

• děti od 11 let – základy házené
www.sk-zeravice.cz, tel.: 602 506 847

■ SK Přerov –Tělocvična ZŠ Přerov,
Želatovská 8

• Předškoláci/Ml. žáci
úterý 16.00–17.00 hod. 
300 Kč/pololetí
cvičení na nářadí, všeobecná gymnastika,
míčové a závodivé hry
• Rodiče a děti
úterý 17.00–18.00 hod.
500 Kč/pár/pololetí
cvičení na nářadí 
www.skprerov.cz,
e-mail: spvprerov@seznam.cz

■ Lyžování – SK Přerov
výuka lyžování asnowboardu v Jeseníkách.
Podrobnosti na www.lyzeprerov.com

■ TJ Sokol Přerov
• úterý 16.00–17.00

Cvičení pro rodiče s dětmi
• pondělí a čtvrtek 16.00–17.00

Cvičení pro předškoláky (4–6 let)
• úterý a pátek 17.00–18.00

Cvičení pro mladší žactvo (6–10 let)
• úterý a pátek 18.00–19.00

Cvičení pro starší žactvo (11–16 let)

• úterý 16.30–17.30
Rope skipping – volnočasová skupina

• úterý 17.30–19.30 a pátek
17.00–19.30 Rope skipping – spor-
tovní skupina

• úterý a čtvrtek 17.30–18.30
Karate

• pondělí, středy a pátky 16.30–19.00
Sportovní gymnastika pro chlapce

www.sokolprerov.cz

■ Sportovní gymnastika –TJ Sokol
Přerov

začátečníci, kondiční, závodníci – pondělí,
středa, (pátek po dohodě), Sokolovna
Přerov  
16.30–18.00 přípravka
16.30–18.30 starší                                                    
e-mail: otas69@email.cz

■ Hokej – HC Zubr Přerov
Nábor do hokejové přípravky pro děti ve
věku 4–7 let každé úterý a čtvrtek
17.15–18.15 a každou sobotu 8.30–9.30.
S sebou brusle, rukavice a přilba (stačí i na
kolo).
www.hokejprerov.cz
e-mail: pripravka@hokejprerov.cz
tel.: 737 239 659 (hlavní trenér Karel
Kundrátek)

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

                          KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
2. 10. Stará Ves–Dřevohostice, 13 km, vede
Peprnová, bus 7.45, nást. 14
7. 10. Drahotuše–Rybáře–Hranice, 10 km,
vede Szabóová, bus 9.00, nást. 24
14. 10. Zlín, Dlouhá–Kostelec Lázně–Zlín,
12 km, vede Láhnerová, vlak 7.22
16. 10. Čelechovice n. H.–Velký Kosíř –Sla-
tinice, 15 km, vede Sedláková, vlak 7.04,
účast nahlásit vedoucí
21. 10. Týn n. B.–Maleník–Teplice n. B.,
12 km, vede Peprnová, bus 6.30, nást. 26 
23. 10. Červenka–Farma N. Dvůr–Lito-
vel–Červenka, 15km, vede Šťávová, vlak 8.01
30. 10. Mutěnice–St.Poddvorov–Necho-
ry–Lužice, 22 km, vede Válková, vlak 7.47 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
www.rcslunicko.cz
facebook: rcslunickoprerov

1. 10., 9.00–12.00, 15.00–18.00, Den pro
seniory – můžete se těšit na keramickou díl-
nu, tvoření z papíru, představení dětí
s hudebním doprovodem. Bude představena
role čtecí babička a dědečka a také i před-
stavení čtecí babičky, která dětem přečte
pohádku.
Mikro-teatro – termín bude upřesněn, od
10.00, uvnitř centra, vstupné dle ceníku.
Můžete se těšit na pohádku Erreka Mari – je
to víla, kdy nikdo neví přesně, jak vypadá.

Říká se, že má dlouhé vlasy, krásně zpívá a žije
v řekách. Jenže řeky jsou čím dál více znečiš-
těné. Environmentální pohádka o respektu
k druhým a k přírodě. Je nutné se přihlásit na
rcslunicko@email.cz, kapacita je omezena. 

13. 10., 10.00, Maminy na síti – program
s preventistkou kriminality PČR Lenkou Vaň-
kovou.
15. 10., 14.30, Halloweenský karneval –
Sokolská 26 (1. patro), můžete se těšit na
tombolu, tanec, přehlídku masek, malování
na obličej a možná přijde i kouzelník. Vstu-
penky je možné koupit přímo v centru
70 Kč/dítě, dospělý vstup dobrovolný. Kapa-
cita je omezena.
16. 10., 9.00–12.00 a 15.00–17.30 – Bazá-
rek podzim – zima – bude k výběru dětské
oblečení, obuv, potřeby pro děti a maminky.
Vše roztříděné dle velikostí. Prodávající se
pro další informace mohou přihlásit na emai-
lu: rcslunicko.bazarek@seznam.cz
20. 10., 15.00, Vánoční focení – balíček 3x
(10x15 cm), 1x (15x21 cm) – 260 Kč. Je nutné
se přihlásit na e-mailu: rcslunicko@email.cz.
Herna je otevřená od 9.00 do12.00, program
začíná od 10.00:
Úterý – herna s programem Zpívánky, odpo-
ledne 16.00–18.00 keramika pro rodiče
s dětmi
Středa – herna s programem Tvoření
Čtvrtek – herna s programem Pohybovky
Sledujte naše facebookové stránky @rcslu-
nickoprerov a webovky www.rcslunicko.cz,
kde jsou aktuální informace. 

Termíny sňatků – rok 2022, zámek

Termíny sňatků – rok 2022, Michalov

Doba konání v určených dnech bude v hodinových intervalech 10.00, 11.00,
12.00 a 13.00 hod.

LEDEN  
8. 1. sobota

14. 1. pátek
22. 1. sobota

ÚNOR  
4. 2. pátek

12. 2. sobota
26. 2. sobota

BŘEZEN
4. 3. pátek

12. 3. sobota 
26. 3. sobota 

DUBEN
9. 4. sobota

23. 4. sobota
29. 4. pátek

KVĚTEN
14. 5. sobota          
20. 5. pátek
28. 5. sobota

ČERVEN
3. 6. pátek

18. 6. sobota          
25. 6. sobota 

ČERVENEC
16. 7. sobota
22. 7. pátek
30. 7. sobota

SRPEN
5. 8. pátek      

20. 8. sobota
27. 8. sobota            

ZÁŘÍ
3. 9. sobota                     
9. 9. pátek 

24. 9. sobota                     

ŘÍJEN
1. 10. sobota       

14. 10. pátek
22. 10. sobota

LISTOPAD
5. 11. sobota

11. 11. pátek
26. 11. sobota

PROSINEC
2. 12. pátek

10. 12. sobota
16. 12. pátek

ČERVEN
11. 6. sobota
17. 6. pátek          

ČERVENEC
9. 7. sobota  

29. 7. pátek

SRPEN
13. 8. sobota 
26. 8. pátek      

ZÁŘÍ
2. 9. pátek                      

17. 9. sobota
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  SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
www.svcatlas-bios.cz, tel.: 581 209 353
1.10. vyhlášení výtvarné soutěže Hallo-
weenské strašidlo – ATLAS
6.10. Den zvířat v BIOS od 9.00 do 14.30
hodin, přihlášky kolektivů do 4.10.
13.10. Rybářská soutěž na Bečvě od 15
hodin, bližší info v BIOSu
27.10. soutěž O nejkrásnější halloweenskou
dýni – ATLAS
Přihlášky do zájmových kroužků průběžně
po celý měsíc

              MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
7.10., 19.00 Dobytí severního pólu – Divad-
lo Járy Cimrmana. Představení je přeloženo
z 10. 2. a změněno z původního představení
Švestka. Zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti.
10.10., 13.30 Nedělní party. Tradiční taneční
odpoledne pro seniory se skupinou Harmony.
13.10., 19.00 Petr Malásek se šansoniérkou
Janou Musilovou. Pokračování cyklu Setkání
žánrů. Koncert přeložen z 22. 4. 2021, zakou-
pené vstupenky z předprodeje zůstávají
v platnosti.
14.10., 19.30 
Laco Deczi & Celula New York (USA/CZ)
Candy Dulfer & BAND (NL) Slavná nizozem-
ská zpěvačka a saxofonistka.
V roce 1987 doprovázela s vlastní skupinou
Funky Stuff zpěvačku Madonnu na evropské
části jejího turné. V roce 1990 měla společný
hit s kytaristou Davem Stewartem – „Lily
Was Here“. Později spolupracovala s Davem
Gilmourem a Vanem Morrisonem. Účinko-
vala po boku Prince, Pink Floyd, Maceo Par-
kera, Arethy Franklinové a Beyoncé.
21.10.–23.10. 38. Československý jazzový
festival
21.10. 19.30 (velký sál)
František Kop Quartet CZ
Ondra Kabrna & Flying Hammond CZ
Bratři Ebenové CZ

22.10. 19.30 (velký sál)
Šalefuky SK
The Track Inspection
Mike Stern / Bill Evans Band USA
23.10. 19.30 (velký sál)
Otatcha Orchestra CZ/SK/A/BG
Luboš Soukup Quintet CZ/SK/D
Jazzmeia Horn Band USA
Koncerty moderuje Aleš Benda
After Party po koncertech v předsálí Měst-
ského domu 
AghaRTA Old Stars Band feat. Juraj Bartoš
& Cyrille Oswald CZ/SK/NL
Více informací na www.csjf.cz
28.10., 19.30 Moravská filharmonie Olo-
mouc. Koncert k oslavě české státnosti.
31.10. Nedělní party. Tradiční taneční odpo-
ledne se skupinou Mini.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Týden turistických informačních center
Při návštěvě informačního centra v Přerově
nebo Předmostí ve středu 27.10. bude pro
návštěvníky připraven znalostní kvíz, drobný
dárek a balonky pro děti.
KONCERT PRO KARLA STARŠÍHO ZE
ŽEROTÍNA A PRO JANA BLAHOSLAVA
Ve čtvrtek 7. října od 16 hodin se uskuteční
na přerovských hradbách koncert hudební
skupiny Rabussa věnovaný dvěma význam-
ným mužům spojeným s historií Přerova –
Karlu staršímu ze Žerotína a Janu Blaho-
slavovi od jehož úmrtí uplynulo letos 385
let. U nedalekého Památníku jednoty bra-
trské bude instalována exteriérová výstava
„Jindřich Otta z Losu, šlechtic své doby“ –
k vidění bude do konce listopadu.
                LAND ART
Ve středu 20. října na náměstíT.G. Masaryka
proběhne kreativní akce – skládání obrazců
z podzimních plodů. Akce začíná v 10 hodin.
Je připraveno drobné občerstvení, horký čaj
a hudební doprovod.
Přírodní materiál mohou zájemci donést
v den konání akce přímo na náměstí nebo
do Výstavní síně Pasáž, kde bude od pondělí
11. října sběrné místo.
FESTIVAL PTACTVA V TOVAČOVĚ
Sraz účastníků v sobotu 2. 10. v 8 hodin
u sádek na Hradeckém rybníce v Tovačově.
V těchto dnech je možné na rybnících uTova-
čova pozorovat několik druhů racků, čejky
chocholaté, kulíky zlaté ibledé, jespáky bojov-
né, hvízdáky, kopřivky a čírky. Možná se již
objeví i první severské husy nebo orel mořský.
Exkurzi povedou Jiří Šafránek a Markéta Třa-
soňová.
LAMPIONOVÝ POCHOD ZA STRAŠIDLY 
Přerovská strašidla zvou děti i dospěláky na
13. ročník Strašidláckých hrátek – tradičního
Lampionového pochodu za strašidly.
V tajemných zákoutích okolí přerovské Lagu-
ny na vás budou číhat strašidla a roztodivná
překvapení. Přijďte se vesele vybát! Začátek
je v pátek 15.10. od 19.15 hod. na Laguně
u restaurace Bašta u Dokládalů. Na svícení
si přineste lampiony, baterky na zaplašení
strašidel. Bohaté občerstvení a možnost opé-
kání buřtů na ohni je zajištěno.   

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Pondělí 4. 10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Osteoporóza – Olga Župková
Čtvrtek 7. 10.
8.15 smovey kruhy
9.30 Co jsou antibiotika a jak s nimi zachá-
zet – Mgr. Vendula Kubíčková
Pondělí 11. 10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Hrátky s pamětí aneb paměť je úžasný
fenomén – Mgr. Martina Krejčířová
Úterý 12. 10.
10.00 vycházka Michalovem s J. Syryčanskou
„Za poznáním stromů“ (sraz v 10.00 u res-
taurace Michalov)
Čtvrtek 14. 10.
Exkurze do výrobny čajů SONNENTOR v Čej-
kovicích. Sraz na vlakovém nádraží v 7.40.
Přepokládaný návrat v 16.15. Kapacita 9
osob. Je potřeba se přihlásit u M. Krejčířové,
tel.: 777 729 521. Vstupné 50 Kč se hradí
předem. 
Pondělí 18. 10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Jižní Afrika VI. část – Bedřich Šuba
Čtvrtek 21.10. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech 
Pondělí 25. 10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Appenzell – Mgr. Martina Krejčířová

PC kurz pro začátečníky – 7 lekcí, každé
pondělí od 14.45 do 16.15. Kurz začíná
v pondělí 4. 10. 2021. Cena kurzu je 450
Kč. Kurz probíhá v Centru SONUS, Palacké-
ho 17a a přihlásit se můžete u M. Krejčířové,
tel. 777 729 521.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
4. 10.–9. 10. Čtenářská amnestie – pro-
míjení sankčních poplatků za upomínky,
všechna pracoviště knihovny v provozní době
4. 10.–18. 10. Základy ovládání PC sWin-
dows 10 – počítačový kurz pro začátečníky,
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36,
každé pondělí od 9.00 do 10.30 hod. (jen
pro přihlášené)
5. 10. a 19. 10.Virtuální Univerzita třetího
věku – videopřednášky pro studující seniory,
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36,
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
hod. (jen pro přihlášené)
7. 10. Reflexní terapie jako zdravý životní
styl – přednáška Pavlíny Dočkalíkové, učebna
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od
17.00 hod.
11. 10.–15. 10. Prodej vyřazených knih
a časopisů, suterén MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, každý den (kromě středy) od
8.00 do 17.00 hod.
13. 10. Beseda, autorské čtení a křest knihy
Miroslava Komínka, velký sál Klubu Teplo
Přerov, Horní nám. 9, od 18.00 hod.
20. 10. Norsko: ztraceni mezi fjordy – ces-
tovatelská beseda s Tomášem Kůdelou,
Ministerstvo zemědělství ČR v Přerově, Wur-
mova 2, od 17.00 hod.
21. 10. Komunikace napříč generacemi
aneb Seznamte se a možná pochopíte –
přednáška Blaženy Mačákové, učebna MěK
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
hod.
25. 10. – 8. 11. Internet (nejen) pro senio-
ry – počítačový kurz pro začátečníky, učebna
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, každé
pondělí od 9.00 do 10.30 hod. (jen pro při-
hlášené)
26. 10. Případ zmizení jantarové komna-
ty – přednáška Milana Zachy Kučery, učebna
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od
17.00 hod.
Akce pro děti:
1., 8., 15., 22. a 29. 10. Herní klub „Háč-
ko“ (stolní a společenské hry), půjčovna pro
děti, Palackého 1, od 14.00 do 16.00 hod.
4. 10.–8. 10.Tvořivá dílna – obal na knihu,
půjčovna pro děti, Palackého 1, v provozní
době
7., 14., 21. 10. X-BOX (oblíbené pohybové
aktivity), půjčovna pro děti, Palackého 1, od
12.00 do 17.00 hod.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Muzejní edukace pro veřejnost, školní a jiné
zájmové skupiny: 
Aktuální možnosti ověřujte telefonicky na

tel. 581 250 531 (pokladna muzea) nebo
na https://prerovmuzeum.cz/po-skoly

Výstavy:
od 30. 7. do 31. 10. Mezi mraky: 110 let
přerovského letectví / generál Karel Janoušek
a další… 
od 11. 5. do 31. 10. Gotické, renesanční
a raně barokní kachle Přerovska
od 15. 7. do 28. 11. Dopravní prostředky
na prvorepublikových školních obrazech. 

Akce pro veřejnost: 
2. 10.Vlakový zájezd za památkami města
Prostějova. Národní dům, Stará a Nová rad-
nice, kostel Povýšení sv. Kříže, měšťanské
domy a další památky v doprovodu
Mgr. Kamila Lukeše, DiS. Sraz v Prostějově
před nádražní budovou v 8.00 hodin. Počet
míst je omezen, přihlášky odevzdávejte na
pokladně přerovského zámku! Cestovné
a vstupy si hradí každý sám. Více infromací:
lukes@prerovmuzeum.cz
5. 10. Létání v Přerově II. Přednáška k výsta-
vě „Mezi mraky: 110 let přerovského letectví.
Generál Janoušek a další.“ Od 17.00 hodin
v Korvínském domě, Horní náměstí 31,
Přerově.  Vstupné 10 Kč.
19. 10. Všichni tvoří na nádvoří: Duchové
a lucerničky. Výtvarná dílna pod širým
nebem, za špatného počasí se program pře-
stěhuje do vnitřních prostor přerovského
zámku. Od 14 do 17 hodin. Ke vstupence
do muzea zdarma, jinak 20 Kč/osoba. Více
info na https://prerovmuzeum.cz/ 
22. 10. Dechové trio Jiřího Šlégla. Tradiční
podzimní koncert vážné hudby v podání
dechového tria. Od 19.00 hodin ve Slav-
nostní zámecké síni města Přerova, vstupné
dobrovolné. 
26. 10. 180 let železnice v Přerově. Před-
náška Petra Sehnálka o počátcích železniční
dopravy v Přerově. Od 17.00 hodin v Kor-
vínském domě, Horní náměstí 31, Přerov.
Vstupné 10 Kč.
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., si
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací o akcích Muzea Komenského
v Přerově, p. o.:
Mgr. Jana Trtíková
tel.: 581 201 929, mob.: 725 337 426
e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz

ORNIS
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: 
1. 10. Mladý zahrádkář 2022. Okresní kolo
vědomostní soutěže pro přihlášené děti
základních škol. Od 9 hodin mladší žáci, od
11 hodin starší žáci. Přednáškový sál ČZS,
Jateční 882/26 v Přerově.
2. 10. Ptačí festival – rybník Nesyt u Miku-
lova. Ornitologická exkurze s ukázkami vod-
ních, mokřadních a rákosinových ptáků, jejich
hlasy, kroužkování, hry pro děti, burčák pro
dospělé. Sraz v 8 hodin u váhovny naproti
nádraží v Sedlci u Mikulova, doprava vlast-
ní.
2.–9. 10. Život v bavlně. Výstavní celore-
publikový happening v rámci Týdne důstojné
práce o podmínkách pěstování bavlny. Ná-
dvoří přerovského zámku, během otvíracích
hodin muzea. Vstupné zdarma. 
9. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Procházka
soustavou rybníků a přilehlým lužním
lesem, pozorování ptáků a dalších živoči-
chů a rostlin, ukázka kroužkování. Sraz
v 8.15 před hospodou U Čápa v Záhlini-
cích. 
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14. 10. Čeho se dokážete zbavit dnes,
neschovávejte na jindy. Přednáška Marcely
Janské o tom, jak se může změnit náš život,
když zvolíme laskavou cestu minimalismu.
Od 16.30 hodin v Korvínském domě, Horní
náměstí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč.
15. 10. Fusing – ryba ze spékaného skla.
Výtvarná dílna s Veronikou Matlochovou.
Přihlášky do 13. 10. na syrycanska@prerov-
muzeum.cz nebo 581 219 910 12. Koná se
při minimálním počtu 5 přihlášených. Od 16
hodin v budově ORNIS, Bezručova 10 v Pře-
rově. Vstupné 450 Kč.
20. 10. Den stromů. Oslava stromů pro-
cházkou mezi nimi s trochou ponaučení.
Akce pro ZŠ a MŠ i veřejnost – několik zasta-
vení s úkoly, hrami a kvízy, prohlídka zají-
mavých druhů stromů v parku Michalov. Od
9 do 14.30 hodin. Přihlášky v ORNIS nebo
BIOS, zdarma. 
20. 10. Den stromů: prohlídka parku Micha-
lov. Prohlídka parku s průvodcem v rámci
Dne stromů. Sraz v 16 hodin u restaurace
Michalov.
Mykologická poradna pro nemoc do odvo-
lání zrušena.
Ekoporadna pondělí až pátek 9–15 hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Pře-
rově 

HRAD HELFŠTÝN
1.–31. 10. 2021 otevřeno denně mimo
pondělí 9–17 hodin

Výstavy:
do 10. 10. Indra Stein: Z doby smrtonosných
dětí.
Akce pro veřejnost: 
2. 10.Excalibur Race. Druhý ročník extrém-
ního běžeckého závodu s překážkami
v areálu Helfštýna i mimo něj. Více na:
www.excaliburrace.cz
10. 10.  Moravský zemský pohár v 3D luko-
střelbě. Lukostřelecký klub Mrlínek pořádá
závod ve střelbě na makety lovné zvěře
v areálu hradu Helfštýna i mimo něj. Více
na: www.lkmrlinek.cz

Podrobné informace o akcích včetně časů
prohlídek, najdete na www.helfstyn.cz
Změna programu vyhrazena.
 
VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
2–3.10. ČSCH výstava Moravy a Slezska –
Výstava hospodářských zvířat
10.10. Setkání chovatelů
23.10. Bleší trhy
24.10. Setkání chovatelů

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
1.–3.10. Eskymácká zahrada, víkend pro
děti a rodiče s dětmi (Rajnochovice)
1.–3.10. Eldorádo her a soutěží, soutěž
4 členných týmů dospělých (Jeseníky)
6. 10. Radůza s kapelou (Klub Teplo)
8.–10.10. Sedm mečů pro Narnii, víkend
pro děti (Rajnochovice)
14. 10. Karel Plíhal (Klub Teplo)
15.–17.10.Trpaslík a jeho brýle, víkend pro
rodiče s dětmi (Rajnochovice)
27.–31.10.V zajetí stroje času, víkend pro
děti (Rajnochovice)
28.10. Livin Free (Klub Teplo)

GALERIE ESO
Kratochvílova 22

V měsíci říjnu si vás dovolujeme pozvat na
obrazy autorky Lucie Suché. Malířka žije

a tvoří v Berouně. Náměty pro své oleje a lito-
grafie čerpá z každodenních situací. Jsou to
postřehy z různých výletů a cest nebo chvilek
pohody a rozjímání. Jak sama autorka říká,
stresu je kolem nás hodně a je třeba se
upnout k něčemu pozitivnímu. Přesně takové
jsou obrazy Lucie Suché – barevné a plné
optimismu.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Do 17. října pokračuje výstava Zastavení
v čase věnovaná loňskému 150. výročí Gym-
názia Jakuba Škody v Přerově. Pro návštěv-
níky je připravena procházka historií školy
ve fotografiích a dobových dokumentech.
Ve čtvrtek 21. října v 17 hodin bude vernisáží
zahájena výstava Dva světy Juraje Jakubiska.
Výstava olejomaleb a grafik slavného reži-
séra je spojená s prezentací filmových kos-
týmů z natáčení pohádky Perinbaba II, která
se natáčela mimo jiné i v Přerově.

KAFÉ OD HOLKY
Mostní 13, tel.: 775 775 590
Výstava umělkyně Káti Chytilové zpracovává
náměty formou Letteringu – krasopsaní –
brushletteringu. Vychází z témat běžného
života, jako je káva, srdce, dech, síla vlastní
osobnosti a víra ve vlastní kreativní proces.
K tvorbě využívá nejen brushpeny různých
druhů, ale také akrylové barvy a inkousty.
Kombinuje také různé motivy formou Let-
teringu ve spojení s tzv. scrap art. 

Autorka je povoláním psycholožkou, která pra-
cuje převážně formou ART TERAPIE – malba,
písmo – kreativní psaní – tvůrčí deníky, práce
s tělem. Věří, že díky kontaktu s různými médii
lze s psychikou pracovat mnohem hravěji
a uvolněněji než jen prostým povídáním. LET-
TERING je pro ni jednou zcest k radosti avnitřní
rovnováze, kdy se propojí tělo amysl kvytvoření
stopy na papíře. Káťa je „kreativka“ tělem
iduší. Inspiraci nachází vpřírodě avšude kolem
ve svém životě. Miluje vůni papíru, barev
azkrátka veškerou tvůrčí atmosféru, která vede
ke kreativnímu výsledku. Vždyť přece i náš
samotný život je jedna velká kreativní hra!

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187

Ještě po celý měsíc říjen si budete moci
v galerii prohlédnout autorskou výstavu soch
Pavla Tomana a obrazů Pavla Bezděčky.
Výstava je tentokrát instalována v celém
prostoru galerie a na návštěvníky tak čeká
přes třicet obrazů a více než dvacet soch.

Projekt Setkání žánrů přivede do Měšťáku pianistu Maláska i houslistu Hudečka
Dvorní pianista Hany Hegerové, Lucie
Bílé a Marty Kubišové, syn slavného kla-
víristy a skladatele Jiřího Maláska, jdoucí
v jeho šlépějích – Petr Malásek se
v Městském domě představí přerovské-
mu publiku tentokrát po boku zpěvačky
a herečky Městského divadla Brno Jany
Musilové. Koncert, který musel být pře-
ložený z původně plánovaného dubno-
vého termínu, se uskuteční v rámci
projektu Setkání žánrů v úterý 26. října
od  19 hodin. Zakoupené vstupenky
i abonentky zůstávají v platnosti. 
Cílem projektu Setkání žánrů je zpopu-
larizovat v Přerově nejen vážnou hudbu.
Na jeho přípravě se podílí management
Městského domu ve spolupráci s umě-
leckou agenturou Globart Brno. „Pro-
jekt, odstartovaný vloni na podzim
jediným koncertem Felixe Slováčka, nám

narušil covid, ale už se vracíme k celé
sérii dalších koncertů připravených pro
milovníky hudby. Cenové dostupnosti
má dopomoci propracovaný systém
předplatného zahrnující zvýhodněné
abonentky,“ uvedl manažer kultury
Městského domu Pavel Ondrůj.
V rámci Setkání žánrů toho ale Měšťák
letos nabídne předplatitelům i jedno-
rázovým příchozím mnohem víc. V neděli
7. listopadu v 19 hodin se návštěvníci
dočkají toho nejlepšího z muzikálů
s držitelkou Thálie Lucií Bergerovou
a Radkem Novotným. Ve středu 8. pro-
since v 19 hodin bude sál přerovského
Městského domu patřit houslovému vir-
tuosovi Václavu Hudečkovi, který spo-
lečně s Komorním orchestrem Musici
Boemi zahraje Čtvero ročních dob Anto-
nia Vivaldiho. (red)

Petr Malásek a Jana Musilová v Přerově vystoupí v rámci projektu Setkání žánrů. 
Foto: Archiv Městského domu
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