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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 23. května na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Koupaliště se chystají na sezonu. „Bazén vyčistíme kyselinou mravenčí, napuštění  
vody trvá šest dní, další dva týdny ladíme kvalitu,“ říká jednatel Sportoviště
V Přerově jsou hned dvě venkovní koupaliště – v areálu na Kopaninách a v Penčicích. Už od května se obě chystají na letní sezonu. Kromě oprav 
poškozených bazénů se místa letního odpočinku čistí, dezinfikují, malují a upravuje se i trávník. Každoročně se do údržby po zimě investuje padesát 
až sto tisíc korun. 

Sezona na přerovských koupalištích tra-
dičně začíná na přelomu června a červen-
ce. „Nejdřív budeme otvírat týden před 
začátkem prázdnin, kdy můžeme vzít 
jako brigádníky středoškoláky, kteří letos 
odmaturovali. Bude ale hlavně záležet na 
počasí. Určitě se otevře 1. července. Jak 
bude sezona dlouhá, bude opět záležet 
na počasí,“ prozradil jednatel společnosti 
Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl. Před za-
hájením sezony ale mají pracovníci plavec-
kého areálu a koupaliště v Penčicích plné 
ruce práce. „Přijali jsme brigádníky z řad 
uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní 
na zimním stadionu. Oni jsou rádi, že mají 
zaměstnání, a my, že práce by mohly jít 
rychleji,“ dodal Jaroslav Hýzl. Jak doplnil, 
po každé zimě se musí zprovoznit technic-
ké zázemí bazénu a filtrace, v rozvodech se 
musí napustit voda do sprch. Všechno se 
musí pořádně vyčistit a vydezinfikovat, ale 
i zkontrolovat stav lehátek a udělat spous-
tu dalších prací. 

„V květnu se každoročně vypouští bazén 
a pak se teprve vždy ukáže, v jakém stavu 
je vana, jak moc ji mráz poškodil. Stavební 
firma nám pak opravuje všechny závady – 
opadané kachličky, popraskané betonové 
lemy a podobně. Musí se upravit i terén, 
trávu sekáme každý týden, roste velmi 
rychle,“ podotkl Hýzl. 
Chodníky je nutné ošetřit postřikem proti 
plevelu, vypuštěný bazén se musí i vyčistit 
kyselinou mravenčí a pořádně vydezinfi-
kovat. „Teprve poté je možné jej napustit 
vodu – to trvá zhruba šest dní. Dalších 
zhruba deset až čtrnáct dní se pak ladí 
kvalita vody pomocí chemie. Ve vnitřních 
prostorách v Penčicích jsme i vymalovali. 
Údržba nás ročně stojí zhruba padesát až 
sto tisíc korun,“ doplnil vedoucí plavec-
kého areálu a koupaliště v Penčicích Karel 
Hudeček. Dodává, že horní bazén v Přero-
vě bude návštěvníkům vnitřního areálu pří-
stupný zřejmě už od začátku června, celý 
areál někdy v druhé polovině června. 

A co vše mají lidé na přerovském venkov-
ním koupališti k dispozici? „Horní dvace-
timetrový bazén, dolní multifunkční nere-
zový bazén, kde je vířívá vana, divoká řeka 
a skluzavka, dětská ledvinka – brouzdali-
ště a tobogán. Ze sportovních hřišť je to 
beach volejbalové hřiště a dětské hřiště. Na 

obou koupalištích bude zajištěno i občer-
stvení,“ vyjmenoval Hudeček. Upozornil 
i na to, že na obou koupalištích zdražilo 
vstupné o sedm procent. „V Penčicích do-
spělý zaplatí za celodenní vstupné šedesát, 
v Přerově pětadevadesát korun,“ uzavřel 
Jaroslav Hýzl.   (red)

Kamínek s obrázkem Přerova může 
soutěžit. Přibalte ho s sebou na výlet 

Město Přerov vyhlašuje letní fotosoutěž 
pro všechny malé i velké cestovatele. Její 
princip je jednoduchý. Stačí namalovat na 
kamínek obrázek s jakoukoliv dominan-
tou Přerova, nebo na něj napsat název 
města či vyobrazit jeho znak – a přibalit 
ho do kufru na prázdninovou či dovo-
lenkovou cestu. Na vybraném místě pak 
kamínek zanechat a „na památku“ si ho 
v místě uložení vyfotit. 
Snímky budou do fotosoutěže přijímány 
od 15. června do 15. září. Nejde o to, 
jestli bude kamínek uložený na Srí Lance 
nebo v nejbližší vesnici, hlasující budou 
vybírat tu nejhezčí či nejoriginálnější fo-
tografii. Na té mohou být i lidé – nejde 
tedy jen o zobrazení míst, ale také o at-
mosféru, která ukládání kamínku prová-
zela. Snímky se jménem autora a popi-

sem místa je možno posílat na adresu 
fotosoutez.prerov@email.cz. Hlasovat se 
bude od 19. do 30. září na webových 
stránkách města Přerova, v říjnu budou 
zveřejněny výsledky a vítězové dostanou 
od města ceny. 
„Naposledy jsme vyhlásili fotosoutěž 
v rámci městských oslav Vánoc. Protože 
ty byly zrušeny, soutěž nedošla naplnění. 
Slíbili jsme náhradu a věříme, že tato fo-
tosoutěž, která se má stát zároveň hrou 
i zábavou, se bude účastníkům i hlasují-
cím líbit,“ řekla Jana Pivodová z Kance-
láře primátora. Připomněla i to, že každý 
z účastníků může do fotosoutěže přihlásit 
maximálně tři kamínky ze tří míst.   (red)

Více o malování kamínků si přečtěte na 
straně 3.

Město vyhlašuje novou fotosoutěž. Nejde v ní o kvalitu obrázku, ale o pěkný snímek 
z výletního místa.  Foto: Město Přerov

Na koupališti v Penčicích se zima podepsala – popraskaly betonové lemy a opadaly  
kachličky. Stavební firma vše do začátku sezony ale opraví.  Foto: Anna Vojzolová
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Cyklobus sveze cyklisty na 
Bumbálku a na Bouzov

Cyklobus Přerov zahajuje další cykloturis-
tickou sezónu. Od 18. června do 2. října 
bude vozit cyklisty na výlet do oblíbených 
míst. V sobotu o půl osmé ráno pojede 
z Přerova na Bumbálku – na beskydské 
horské sedlo, které se nachází na česko-
-slovenské státní hranici. V neděli v osm 
pak cyklisté vyrazí na Bouzov, nabízející 
prohlídku romantického hradu a následně 
projížďku malebnou krajinou Mohelnicka 
a Litovelska. Cestou tam budou mít cyk-
listé uschovaná svá kola v bezpečí přívěsu, 
cestou zpátky už šlápnou do pedálů. Kdo 
bude chtít jet i zpět raději cyklobusem, 
má možnost – odjíždět bude vždy ve čtyři 
odpoledne. „Kapacita cyklovleku je čtyři-
cet kol, z toho tam může být umístěno 
deset elektrokol. Je nutné si ale zajistit jíz-
denku předem přes objednávkový systém 
dopravce na adrese: jizdenky.arriva.cz.  
Rezervace bude spuštěna od začátku 
června,“ informovala Margita Považanová 
z přerovského magistrátu. Cestující, kteří 
nebudou chtít využít internetovou rezer-
vaci, si můžou jízdenky zakoupit na infor-
mační přepážce autobusového nádraží. 
Jízdné je podle tarifu, takže například za 
trasu Přerov – Bumbálka si dopravce účtu-
je 120 korun, dovozné za jízdní kolo činí 
20 korun a za elektrokolo zaplatí cyklista 
30 korun. „Cyklobus jsme poprvé vyslali 
do hor v roce 2013 a hned si získal mezi 
lidmi oblibu. V letech 2020 a 2021 ne-
byl provozován – teď se ke staré, dobré 
a osvědčené tradici zase vracíme,“ řekl 
primátor města Petr Měřínský. Společnost 
Arriva Autobusy, která na tuto službu 
vyhrála výběrové řízení, zajistí pro město 
provoz cyklobusu za 156 tisíc korun. 

Modernizace základních škol

Modernější učebny, družiny i kabinety – 
přerovské základní školy se mohou těšit 
na další vylepšení. Peníze chce město na 
jejich úpravy získat v rámci projektu ITI, 
radní už schválili zahájení projektové pří-
pravy. „Program slibuje podporu zejména 
přírodovědným a technickým oborům, 
díky novinkám ale má být zatraktivněna 
i výuka cizích jazyků a podpořen rozvoj 
dovedností s digitálními technologiemi. 
Důležitou podmínkou je také zajištění 
bezbariérovosti vzdělávacích zařízení,“ 
řekl náměstek primátora Petr Kouba. Cel-

kově by se mělo jednat o investici ve výši 
24 milionů korun, přičemž město by se 
podílelo 15 procenty z této částky. A co 
by si přáli v jednotlivých školách vylepšit? 
V Základní škole Velká Dlážka by přivítali 
nové učebny fyziky a chemie, technického 
kreslení a robotiky, ale také nové zázemí 
dílen pro rukodělné činnosti. Škola by 
chtěla mít i bezbariérové sociální zaříze-
ní. Ředitel Základní školy Za Mlýnem zase 
považuje za prioritu vybavenou učebnu 
přírodních věd a rád by pro žáky zajistil 
bezbariérový vstup do školní družiny a na 
WC. „V Základní škole Boženy Němcové 
by chtěli investici do dvou oddělení školní 
družiny a jednoho kabinetu. A rovněž tam 
je požadavek na vstup bez bariér jak do 
družiny, tak na toalety,“ uvedla vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství Romana 
Pospíšilová. V Základní škole Svisle by rádi 
vylepšili čtyři třídy školní družiny, učebny 
fyziky, chemie, informatiky a taky by uví-
tali jeden větší kabinet. „Požadavek je i na 
učebnu praktických činností – konkrétně 
by mělo jít o cvičnou kuchyň a dílnu pro 
polytechnickou výchovu,“ nastínil ná-
městek Kouba. Poslední školou, která má 
ambici v rámci ITI uspět, je Základní škola 
U Tenisu, kde by přivítali učebnu přírodo-
pisu, kabinet a bezbariérové WC.

Nové ekologičtější autobusy

Dva nové elektrobusy společnosti Arriva 
Autobusy (dříve Arriva Morava) začaly od 
května brázdit přerovské ulice. Moderni-
zace vozového parku městské autobuso-
vé dopravy totiž byla jednou z podmínek 
smlouvy, kterou firma s městem pode-
psala před čtyřmi lety a platí až do roku 
2027. „Elektrobusy jsou značky SOR 
EBN 11 a vynikají svou lehkostí, tichostí 
a dobrými jízdními vlastnostmi. Jsou kli-
matizované a díky své nízkopodlažnosti 
snadno přístupné pro každého cestu-
jícího, nechybí ani informační panely, 
systém hlášení zastávek, USB dobíječky 
nebo možnost zaplatit za jízdenku pla-
tební kartou,“ uvedl radní pro dopravu 
Tomáš Navrátil. Připomněl, že každý vůz 
nabízí 28 sedaček a celkově dokáže v je-
den okamžik přepravit až 82 cestujících. 
Nákupem dvou elektrobusů obnova vo-
zidel za ekologičtější ale nekončí. „Do 
léta bude obnoveno ještě osm naftových 
autobusů – společnost koupí pro přerov-
skou autobusovou dopravu nízkopodlaž-
ní a klimatizované autobusy značky Iveco 
Crossway. Jde o standardní dvanáctimet-
rový autobus městského provedení. Díky 
tomu zmizí z ulic města starší autobusy,“ 
doplnila Jitka Kočicová z přerovského 
magistrátu. Na devátý autobus si cestující 
počkají do prosince. Podle smlouvy mezi 

městem a dopravcem nemůže být žádný 
autobus starší dvanácti let – a průměrné 
stáří všech autobusů nesmí přesáhnout 
devět let od první registrace. „Městská 
autobusová doprava je v Přerově zajiš-
ťována celkem dvaadvaceti autobusy, 
z nichž deset bylo pořízeno v roce 2010, 
tudíž v průběhu letošního roku dosáh-
nou hranice dvanácti let. Další autobusy 
byly registrovány v letech 2017 a 2018,“ 
vzpomněl radní Navrátil.

Splatnost poplatku za odpad 

Až do konce měsíce června mohou Přero-
vané zaplatit poplatek za odpad. Ten činí 
700 korun. Lidé mohou k platbě využít nový 
online systém města, zaplatit převodem 
z účtu na účet nebo přímo na pokladně 
magistrátu. Pokud tak neučiní, musí počí-
tat s tím, že se jim platba navýší o náklady 
za vymáhání. „K 30. dubnu letošního roku 
činila výše nedoplatků u poplatku za komu-
nální odpad celkem 9 milionů 2 tisíce korun 
a týkala se 3 500 dlužníků, což představuje 
7,7 procent z celkového počtu poplatníků. 
Jedná se zejména o dlouhodobé dlužníky, 
kteří dluží poplatek za odpad za více let,“ 
podotkla mluvčí přerovského magistrátu 
Lenka Chalupová. Ročně přitom množství 
odpadu stoupá. V posledních dvou letech 
ho přibylo i v souvislosti s covidem – zejmé-
na papírových obalů a plastů. Město tak 
musí na svoz a likvidaci odpadu doplácet 
čím dál víc. „V Přerově se poplatek za odpad 
zvyšoval naposledy v roce 2019, a to z část-
ky 650 korun za občana na současných 700. 
Od té doby zůstává stejný. Pro rok 2022 se 
při výpočtu vycházelo z nákladů na systém 
odpadového hospodářství v roce 2020. Při 
zachování sazby poplatku byl předpoklad, 
že město bude doplácet 6 milionů 400 tisíc 
korun,“ vysvětlila Lenka Chalupová. 

Veřejné projednávání

Kdo se chce seznámit s projekty, které při-
šly od občanů do participativního rozpočtu, 
bude mít možnost. V pátek 17. června od 
16 hodin se bude ve velkém sále Městského 
domu konat veřejné projednávání. Navrho-
vatelé dostanou čas vyčleněný k představení 
svého návrhu – přesvědčit tak mohou přihlí-
žející diváky, aby jejich myšlenku v hlasování 
podpořili. „V participativním rozpočtu se 
sešlo pětačtyřicet návrhů. Obecně se jed-
ná o nápady směřující do oblasti zlepšení 
veřejného prostranství, relaxace, ekologie, 

sportovního vyžití, některé návrhy míří do 
podpory cyklodopravy či do bezpečnosti 
dopravy,“ nastínil okruhy námětů vedoucí 
odboru rozvoje přerovského magistrátu Pa-
vel Gala. Upozornil také na to, že některé 
nápady od občanů, které byly přijaty, nejsou 
objektivně realizovatelné, nebo se jedná 
o návrhy nesplňující zadání – některé návrhy 
nejsou hmotného charakteru, u některých 
byl překročen finanční limit půl milionu již 
při podání. Projekty, které by šlo teoreticky 
přenést z papíru do reálu, budou zveřejněny 
nejpozději do středy 15. června na stránkách  
www.chcivprerove.eu – na této adrese se 
s nimi zájemci mohou poprvé seznámit. 
O dva dny později pak budou veřejně prezen-
továny. „Každý občan může na projednávání 
přijít, seznámit se s návrhy a pokládat navr-
hovatelům otázky. To mu může pomoci v roz-
hodování, který nápad bude chtít podpořit,“ 
doplnil koordinátor této akce František Zlá-
mal z přerovského magistrátu. O vítězných 
projektech budou hlasující rozhodovat od 
20. června do 31. července. „Princip a způ-
sob hlasování veřejnosti včas vysvětlíme. S vý-
sledkem – tedy s tím, které projekty dostaly 
od hlasujících nejvíce bodů – seznámíme Pře-
rovany 15. srpna,“ uvedl primátor města Petr 
Měřínský. Připomněl i to, že na participativní 
rozpočet, který dostal název Chci v Přerově, je 
vyčleněna částka ve výši milion a půl. Zvítězit 
mohou tři větší návrhy, každý za maximálně 
500 tisíc, anebo více malých. 

Zastupitelé schválili 
rekonstrukci TGM 16

Kanceláře, jednací místnosti, sociální zaříze-
ní, ale i občerstvení, dva výtahy a impozantní 
schodiště s výhledy na Masarykovo náměstí. 
Tak by měla v budoucnu vypadat nevzhled-
ná administrativní budova na adrese TGM 
16. Přerovští zastupitelé už pro záměr zadat 
veřejnou zakázku na rekonstrukci bývalého 
sídla firmy EMOS zvedli ruku. Náklady se 
podle odhadů vyšplhají na 300 milionů ko-
run. „Nový magistrát oživí centrum města. 
Chceme rekonstruovat nevzhlednou budo-
vu a zároveň pomoci občanům, aby měli 
jednodušší komunikaci s úřady, které jsou 
dnes na několika místech ve městě.  I v rám-
ci koalice ale panují názory, že bychom měli 
rozhodnutí o ceně nechat až na příštím za-
stupitelstvu – budeme o tom ještě jednat, ale 
spíše předpokládáme, že rozhodne až příští 
zastupitelstvo,“ podotkl přerovský primátor 
Petr Měřínský. Na novou podobu budovy, 
do níž by se mělo přemístit asi 160 úředníků, 
vyhlásila radnice soutěžní dialog. Přihlásilo se 
do něj celkem 14 týmů, pět z nich bylo oslo-
veno a dostaly možnost vypracovat návrh. 
Sedmičlenná komise nakonec jednomyslně 
vybrala ten, pod nímž jsou podepsáni autoři 
ze společnosti Anagram&Gruppa. 
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Nová auta pro dobrovolné 
hasiče ze dvou místních částí

Dobrovolní hasiči z místních částí Čekyně 
a Dluhonice mohou od května jezdit k zá-
sahům dvěma novými vozy. Do zakoupe-
ní aut značky Volkswagen Crafter město 
investovalo 2 miliony 700 tisíc korun, vel-
kou část nákladů pokryla dotace. Na oba 
vozy přispěl Olomoucký kraj částkou 200 
tisíc korun, Ministerstvo vnitra přikleplo 
na každé z nich 450 tisíc. O nutnosti ob-
novit zastaralý vozový park mluvili hasiči 
už dlouho. V Dluhonicích využívali Tatru 
805 vyrobenou v roce 1956, v Čekyni Avii 
z roku 1988, která už také nebyla v dob-
rém technickém stavu. Město Přerov má 
celkem osm jednotek dobrovolných ha-
sičů – jedna je v Přerově, další v místních 
částech Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, 

Čekyně, Henčlov, Vinary a Penčice. Ročně 
přijde z rozpočtu každé jednotce asi 67 ti-
síc korun a tyto peníze jdou především do 
zásahového vybavení, údržby vozového 
parku či školení. 

Cena za životní prostředí

Olomoucké hejtmanství vyzývá všechny 
občany: „Nominujte osobnosti či spolky 
za přínos v oblasti životního prostředí!“ 
Vedení kraje cenu za přínos v oblasti ži-
votního prostředí udílí už od roku 2019. 
Od loňska se cena uděluje na základě no-
minací podaných veřejností, a to celkem 
ve čtyřech kategoriích. Nominace na cenu 
za významný počin v ochraně životního 
prostředí, za dlouhodobý přínos v oblasti 
životního prostředí a za významný počin 
v separaci a recyklaci odpadů lze podá-

vat elektronicky na webových stránkách 
www.cenykraje.cz do 15. června. Čtvrtá 
kategorie, cena veřejnosti za přínos v ob-
lasti životního prostředí, se pak uděluje na 
základě výsledku hlasování veřejnosti pro 
některého z nominovaných ve výše uvede-
ných kategoriích. 

Stavba průtahu pokračuje

Průtah městem, s jehož výstavbou začalo 
Ředitelství silnic a dálnic v roce 2020, by 
měl být hotový do konce letošního roku. 
,,Průtah bude po dokončení sloužit jako 
hlavní sběrná komunikace města, která 
odlehčí dopravě – zejména té tranzitní – 
do doby výstavby posledního úseku dálni-
ce D1, který tvoří také obchvat Přerova,“ 
řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil. 
Součástí průtahu je takzvaný „průpich“, 

který je dlouhý 826 metrů, protíná areál 
někdejší firmy Juta, vede podél autobu-
sového nádraží a na konci se napojí na 
stávající Tovární ulici. Po jeho dokončení 
tu bude úplně nová čtyřproudová komuni-
kace. Stavební práce se na přelomu dubna 
a května přesunuly z prostoru kolem auto-
busového nádraží do křižovatky ulic Velké 
Novosady, Kojetínská a Komenského - zde 
vzniká nové rameno křižovatky do areálu 
bývalé Juty. „Z tohoto důvodu musela být 
ulice Komenského uzavřena v místě kříže-
ní zmíněných ulic až po výjezd z ulice Čap-
ky Drahlovského. Současně se opět zprů-
jezdnila již rozšířená část Tovární ulice až 
po nově vybudovanou okružní křižovatku 
u pekárny Racek,“ doplnil radní  Navrátil. 
Připomněl rovněž, že omezení platí i pro 
chodce, pro které byl zřízen zabezpečený 
průchod stavbou v místě bývalého přecho-
du z Nádražní ulice. Pro vnitřní dopravu 
slouží coby objízdná trasa komunikace 
Velká Dlážka a Palackého. Pro vnější pak 
Velké Novosady, Kojetínská, Husova, To-
vární – a to až k nově vybudované okružní 
křižovatce u pekárny Racek. (red)

Farmářské trhy se uskuteční 9. června
Masarykovo náměstí bude ve čtvrtek 9. června patřit tradičním farmářským trhům. Ná-
vštěvníci si zde budou moci od 9 do 16 hodin koupit pečivo, uzeninu, zabíjačkové spe-
ciality, ovoce a zeleninu, nakládanou zeleninu, koláče, džemy, med, medovinu, koření, 
bylinné sirupy, teplé občerstvení a rukodělné výrobky. 

Zastupitelé se sejdou 13. června
Jednání přerovského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. června ve 14 hodin ve 
velkém sále Městského domu. Přímý přenos z jednání mohou zájemci sledovat na 
webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov. V průběhu prázdnin se 
zastupitelé nesejdou. Další jednání bude až v pondělí 5. září. (red)

Kamínkování je baví. Adrianka nejraději maluje srdíčka a duhu
„Jedna zpráva ve správný okamžik dokáže člověku změnit den, pohled na svět i celý život.“ Takové je motto amerického projektu s názvem The 
Kindness Rocks, u jehož zrodu stála spisovatelka Meghan Murphy. Začala tvořit kamínky s různými hesly, vzkazy a inspirativními texty a nechávala 
je na rozličných místech, aby je lidé našli a něco ve svém životě změnili. Tento trend se následně rozmohl po celých Spojených státech, odkud se 
dostal i k nám. Kamínkování je oblíbenou činností, která si našla místo i v přerovských rodinách. Třeba u Barboříků. 

„První kamínek přinesla dcera Adrianka ze 
školky, dala jí ho spolužačka, už to budou 
skoro tři roky. Na to se mi na Facebooku 
začaly objevovat fotky kamínků, tak jsem 
trošku pátrala, o co jde. Nakonec jsme 
s dcerou malování samy začaly zkoušet,“ 
vzpomíná na své začátky s malováním 
kamínků Věra Barboříková. Veškeré infor-
mace prý čerpala především ze dvou face-
bookových skupin. „Napřed jsme malovaly 
obyčejnými fixami, ale ty se nám po zala-
kování rozmazávaly. Tak jsme to musely 
trošku vyladit. Teď jako podklad používá-
me akrylové barvy Koh-i-noor a na samot-
né malování fixy Decor Pen a Pilot Pintor. 
Občas zkoušíme i ubrouskovou techniku,“ 
vysvětluje Věra Barboříková. Aby byly 
kamínky odolné i mokru, je zapotřebí je 
nakonec nalakovat akrylovým lakem ve 
spreji. „Moc mě baví kamínky malovat, 
ale zároveň mám velikou radost, když 
nějaké kamínky najdu. Některé si doma 
schovávám, jiné roznesu dál. Ale nejradši 
bych si je všechny nechala,“ říká šestiletá 
Adrianka. Hned také zdůrazňuje, že na 
zadní stranu kamínku je zapotřebí napsat 

název skupiny „FB Kamínky“ a směrovací 
číslo. Podle toho si může autor kamínku 
na sociální síti sám vyhledat, kam všude 
jeho kamínek doputoval. „Když nálezce 
kamínek vyfotí a objeví se na Facebooku, 

máme obě velikou radost. Občas zahléd-
neme, jak si náš kamínek hned někdo 
bere, ale na Facebooku se přesto neobjeví. 
Někdy jsou to starší lidé, kteří netuší, o co 
jde, ale kamínek jim evidentně stejně udě-

lá radost,“ dodává maminka malé malířky. 
K malování hledá inspiraci na internetu 
i sociálních sítích. „Já ráda maluji na ka-
mínky barevná srdíčka a duhu,“ uzavírá 
Adrianka.  (red)

Adrianka s maminkou kamínkování propadly. Rády malují i hledají. Zapojit se mohou i do soutěže vypsané městem (více na str. 1)
 Foto: Anna Vojzolová
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Vzpomínková akce i modlitba za oběti masakru na Švédských šancích
Masakr, který se odehrál v noci z 18. na 
19. června roku 1945 na Švédských šan-
cích a při němž bylo zastřeleno 267 karpat-
ských Němců ze Slovenska, bude v sobotu 
18. června ve 14 hodin připomenut piet-
ním aktem na přerovském hřbitově, kde 
jsou uchovány ostatky mrtvých – a také 
přímo na místě jejich vraždy na Švédských 

šancích u kovaného kříže, kde začne v 15 
hodin vzpomínková akce i společná mod-
litba. Obou vzpomínkových akcí se zúčast-
ní zástupci města, církve a také pozůstalí 
a zahraniční hosté. Od 16.30 hodin se pak 
pro širokou veřejnost v kostele svatého 
Vavřince v Přerově uskuteční koncert pě-
veckého sboru Vocantes.

Dne 18. června roku 1945 se na nádraží 
setkali cestující z transportu, vracející se 
domů na Slovensko, s důstojníkem Karolem 
Pazúrem – a rozehrála se „krutá hra“, na je-
jímž konci byly stovky zavražděných. Pazúr 
tvrdil, že ve vlaku rozpoznal příslušníky SS, 
dokázal o své lži přesvědčit ostatní, připravit 
popravčí četu a nechat vykopat hromadný 

hrob. Karpatští Němci a Slováci, kteří neměli 
s jednotkami SS nic společného, se tu muse-
li svléct, odevzdat cennosti a 19. června nad 
ránem byli popraveni. Lidé, kteří cestovali 
z Čech zpátky domů na Slovensko a těšili 
se na nový život ve svobodné zemi, dostali 
nemilosrdnou kulku do týlu, ušetřeni nebyli 
ani kojenci v náručí matek… (red)

Jak bude vypadat letní péče o zeleň v ulicích města?  

O zeleň ve 
městě se 
staráme celý 
rok, jen ně-
které činnosti 
nejsou vidět, 
ale jsou nedíl-
nou součástí 
péče o zeleň. 
Tak jako kaž-
dý rok je sta-

noven plán sečí, který se od měsíce dubna 
začal naplňovat a bude pokračovat až do 
podzimu ve vazbě na klimatické podmín-
ky. Sekat se bude na 8 až 10 centimetrů, 
v případě nerovného terénu se může stát, 
že to bude o něco méně. Od dubna nastalo 
vegetační období, po vyhnízdění ptactva 
provedeme bezpečnostní a ochranné ořezy 

stromů. Stávající záhony květin letniček či ci-
bulovin budou standardně udržovány. V le-
tošním roce jsme přidali záhon lilií v prosto-
ru u hradeb pod parkánem, které by měly 
být v červnu a v červenci v plném květu. 
Nově jsme osázeli kruhový objezd v Želatov-
ské ulici, kdy bylo nutné reagovat na stáva-
jící inženýrské sítě, a proto se realizovaly tři 
prstence, kdy na první travnatý prstenec na-
vazuje prstenec vysázených lilií „Hot Sum- 
mer“ a v samotném středu je vyset luční 
trávník „Rondel“. Po dokončení stavebních 
prací v Palackého ulici bude provedena vý-
sadba keřů a květin. V plánu je také vize 
nové výsadby na kruhovém objezdu u Že-
rotínova náměstí, ale realizace bude odvislá 
od finančních možností. V plánu je i nová 
motýlí louka u tělocvičny Střední školy 
gastro nomie a služeb na Šířavě. (red)

Otázka pro radního Michala Záchu

Tráva se letos bude stejně jako vloni sekat na osm až deset centimetrů. 
 Foto: Anna Vojzolová

Michal Zácha
 Foto: Město Přerov

Víc hlav víc ví
V naší rubrice „Víc hlav 
víc ví“ se zaměřujeme na 
otázky či tvrzení, které se 
objevují v přerovských FB 

skupinách. Zároveň vyzýváme čtenáře – na-
razíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti máte 
pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe jako 
printscreen. Tentokrát naše čtenáře zaujalo 
hned několik tvrzení, které se objevily na 
sociálních sítích ohledně oslav konce druhé 
světové války. Občané se ptali, proč nebyl 
zábavný program v Želatovské ulici nebo 
proč město neuctilo oběti Přerovského po-
vstání. Jeden ze čtenářů nám poslal jako 
důkaz i printscreen článku s vyjádře-
ním jednoho aktivisty, který uspořádal 
vlastní akci s odůvodněním, že město 
nekoná. V článku byla tato věta: „Není 
v tom žádná politika, namíchlo nás, že 
město neumožní lidem, aby si připo-
mněli výročí konce války…“ míní Pavel 
Kužela. K tomu, zda město umožnilo nebo 
neumožnilo občanům možnost účastnit se 
pietních akcí, se vyjádřila vedoucí Kanceláře 
primátora Daniela Novotná.
„Kancelář primátora každoročně pořádá 
nejrůznější pietní akce. Nejinak tomu bylo 
i letos, když jsme chystali vzpomínkovou 
akci k výročí Přerovského povstání a ke Dni 

vítězství. Jedinou změnou oproti minulosti 
bylo, že jsme nepřipravovali doprovodný 
program, který dřív býval v Želatovské ulici. 
Vzhledem k tomu, že jsou naši ukrajinští 
sousedé ve válce, rozhodli se představitelé 
města nepořádat žádnou veselici. Lidi ve 
facebookových skupinách to ovšem rozlí-
tilo - každý chtěl uctívat památku hrdinů 
a obětí, klanět se, pokládat květiny. To nás 
potěšilo. Objednali jsme tedy autobus, aby 
s námi mohli všichni zájemci odjet do Olo-
mouce – Lazců uctít památku Přerovanů, 
kteří tam byli po potlačeném Přerovském 
povstání zastřeleni. Výsledek? Do auto-
busu nasedlo pouze dvanáct lidí – byli to 
zástupci spolků, které se s námi pietních 
vzpomínek zúčastňují pravidelně. Že by 
zájem facebookových diskutérů skončil 
dopsáním příspěvku na sociální sítě? 
Následně jsme přichystali pietu i na 8. kvě-
ten. Vše jsme měli na našich webových i FB 
stránkách, informace byla i v médiích přesa-
hujících náš okres. Každý mohl přijít a uctít 
spolu s námi oběti války. K pomníkům podle 
zveřejněného časového harmonogramu ne-
přišel z občanů nikdo. V Želatovské ulici po-
stával hlouček asi pěti lidí. Ti ostatní asi zase 
seděli u FB a nadávali, že by se taky přišli 
poklonit památce obětí, kdyby tam ovšem 
město zajistilo doprovodný program. Co 
nám z toho vlastně vyplývá? Že pro některé 

lidi má pieta a úcta k mrtvým obětem války, 
hrdinným spoluobčanům i osvoboditelům 
smysl jen tehdy, když je u toho zábava? 
Cukrová vata, mažoretky, párek v rohlíku, 
muzika, ukázka vojenské techniky a balón-
ky zdarma… Jinak je to vlastně nezajímá.
Naše vzpomínková akce končila na hřbito-
vě u pomníku obětem nacismu, byly zde 
položeny věnce a květiny, zazněl proslov, 
hymna…  A zase přihlíželi jen náhodní ko-
lemjdoucí. A facebookoví hrdinové seděli 
u svých počítačů a popichovali – lhali na 

sociálních sítích, že město si letos nevzpo-
mnělo ani na oběti Přerovského povstání, 
ani na Den vítězství. A jak už to tak cho-
dí, jiní lidé jim tu lež uvěřili a zanadávali 
si s nimi. A mimochodem, pieta v podání 
zmíněného Pavla Kužely nás tak trochu po 
shlédnutí fotografií šokovala. Stát před po-
mníkem v teplácích, mávat vlajkou a roz-
dávat rozhovory o tom, že „tohle dělá pro 
občany, kterým město pietu neumožni-
lo“…no, asi máme každý jinou představu 
o úctě k mrtvým.“  (red)

Pietní akt k Přerovskému povstání se konal v Lazcích, pak zástupci města položili květiny 
u všech pomníčků, které mají oběti povstání v ulicích Přerova. Další vzpomínkové akce se 
konaly 8. května na pěti místech v Přerově. Snímek je z Želatovské ulice.  Foto: Město Přerov

Bez cukrové vaty, mažoretek, balónků a dechovky pieta neláká? 
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Rodina Vignati: Potomci italského tkalce uspěli v medicíně i hudbě 
Jejich příjmení nevypovídá o českém původu. Přesto se rodina Vignati stala v Přerově známou a váženou. Jaké jsou její kořeny? Kdy přišli na Mora-
vu, odkud a proč? Pokračujeme ve vyprávění o významných přerovských rodinách – tentokrát na své slavné předky vzpomíná Marek Vignati. 

Guiseppe Vignati
Ital Guiseppe Vignati se v roce 1832 
přistěhoval z Milána do Frenštátu pod 
Radhoštěm, kde si otevřel tkalcovskou 
a vatařskou dílnu. „V červenci 1837 si 
pradědeček Guiseppe vzal za manželku 
Annu Fialovou. Spolu měli syna Viléma, 
který si v Přerově roku 1893 otevřel módní 
obchod s látkami a textilním zbožím, a to 
v domě na náměstí číslo 222, na nynějším 
Masarykově náměstí,“ přibližuje začátek 
rodu Vignati na Moravě Marek Vignati.  

Vilém Vignati 
Vilém Vignati se v Přerově i oženil – jeho 
manželkou se stala dcera přerovského ob-
chodníka Jana Grauera Marie. Spolu měli 
pět synů – Miloslava, Františka, Jana, Karla 
a nejmladšího Viléma. Zemřel v roce 1946.

Miloslav Vignati
Nejstarší vnuk Guiseppe Vignatiho se naro-
dil v roce 1897. Miloslav, kterému se zkrá-
ceně říkalo Miloš, navštěvoval v Přerově CK 
státní vyšší gymnázium. Poté vystudoval 
práva na Karlově univerzitě v Praze. V le-
tech 1922 až 1923 absolvoval dva seme-
stry polických a sociálních věd národohos-
podářské fakulty univerzity v Lipsku. Jeho 
velkou láskou však byla hudba. V letech 
1958 až 1959 absolvoval deset semestrů 
ve zkráceném studiu na filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Státní závě-
rečné zkoušky skládal z hudební výchovy, 
pedagogiky a metodiky a marxismu a le-
ninismu. „Už od šesti let se začal hudeb-
ně vzdělávat na klavír, housle a ostatní 
smyčcové nástroje, varhany i v sólovém 
zpěvu u Bedřicha Kozánka, autora hou-
slové školy. Svůj první koncert jako klavírní 
doprovod odehrál v roce 1919 v Přerově. 
Klavír studoval později i v Lublani a v Praze 
hudební kompozici mimo jiné u hudební-
ho skladatele Josefa Bohuslava Foerstera.  

Právě zde se seznámil s básnickou a hu-
dební avantgardou, sdruženou v Devětsilu 
– s Vítězslavem Nezvalem, Jiřím Wolkerem, 
Konstantinem Bieblem,“ vyjmenoval Ma-
rek Vignati. Ve dvacátých letech vystudoval 
hudební kompozici na konzervatoři v Brně. 
Zajímal se o kořeny lidové hudby na Slo-
vensku, Podkarpatsku, Valašsku, Lašsku, 
Záhoří i na Hané. Ještě před tím založil 
pěvecké sdružení „Tyrš“, kde působil jako 
dirigent, organizoval pravidelné hudební 
besedy za účasti předních českých umělců. 
„V roce 1939 se ujal odborného vedení 
orchestru Akademického klubu v Přerově, 
v roce 1946 dirigoval vlastní skladbu „Čtyři 
písně“ op. 2 v orchestrálním provedení na 
IV. symfonickém koncertě Moravské filhar-
monie v Městském domě v Přerově. Sou-
časně ale působil jako právník,“ podotkl 
jeho syn Marek. Jako samostatný advokát 
si Miloš Vignati otevřel svou kancelář v Pa-
sáži, později působil jako právník advokátní 
poradny v Přerově. Byl také předsedou od-
bočky Svazu československých skladatelů 
v Olomouci, krajským inspektorem pro 
hudbu, učil na Pedagogické škole v Přero-
vě a později i na pobočce Státní konzerva-
toře Brno v Kroměříži. Podílel se rovněž na 
založení Oblastního divadla Přerov.
Miloš Vignati byl dvakrát ženatý. S Bože-
nou Ludvovou se však po necelých třinác-
ti letech rozvedl. V roce 1946 si vzal za 
manželku Dobromilu Hrabalovou, která 
byla dcerou ředitele školy v Předmostí 
Bedřicha Hrabala. „Maminka byla po-
sluchačkou konzervatoře v Brně, později 
byla pianistkou a dlouholetou učitelkou 
klavíru na hudební škole v Přerově. Roku 
1980 získala titul Zasloužilý učitel,“ dodá-
vá Marek Vignati. Jeho maminka zemřela 
v roce 2012, otec už v roce 1966. 

Jan Vignati
Druhý syn Viléma a Marie Vignatiových 
Jan se narodil roku 1899. Vystudoval 
medicínu na lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. S manželkou Valérií měl 
dvě děti – dceru Janu, budoucí archeolož-
ku, a syna Pavla. Za svůj život uveřejnil 35 
převážně experimentálně-patologických 
prací. V letech 1924 až 1930 působil 
v Zemské nemocnici v Olomouci, později 
jako primář patologie v Zemské nemoc-
nici v Uherském Hradišti. V roce 1939 se 
zapojil do činnosti odbojové organizace 
Obrana národa, kde stál v čele Zvláštního 
oddělení, které se zabývalo biologickým 
bojem za využití břišního tyfu. Díky svým 
cestám do dalších měst se také podílel 
na budování Obrany národa na celé Mo-
ravě. Zabýval se i zpravodajskou činností, 
pomocí zednářských kontaktů v Alžíru 
se informace od něj dostávaly do novin 
ve Francii. Byl zakladatelem Spolku proti 
rakovině v Uherském Hradišti, vedoucím 
Vědeckého spolku lékařského pro zemi 

Moravskoslezskou, členem pařížské So-
ciété de biologie a Zednářské lóže La-
fayettovy v Olomouci. V březnu 1940 byl 
zatčen, následně uvězněn a roku 1942 
byl popraven v Berlíně. Se svou manžel-
kou během svého pobytu ve vězení ko-
munikoval prostřednictvím cigaretových 
papírků ukrytých ve špinavém prádle. 
„Dnes je 25. srpna. Dnes večer budu od-
veden k provedení rozsudku. Ujišťuji Tě, 
že zůstanu hrdý a statečný muž, těším 
se i na smrt. Je to vysvobození z toho-
to ponižujícího života. Má drahá, zítra 
bude má duše opět svobodná a vrátí se 
opět do Vašeho středu. Umírám pro vlast 
a národ, pro lepší budoucnost našich 
dětí,“ psal v posledním dopise své ženě. 
Za svou činnost v odboji obdržel in me-
moriam vojenské vyznamenání Českoslo-
venský válečný kříž, v roce 2017 získal 
Cenu města Přerova. 

Karel Vignati
Karel Vignati se narodil roku 1903. Vystu-
doval Českou vysokou školu technickou 
v Brně – v roce 1932 se stal doktorem 
technických věd. Zemřel v roce 1989.

František Vignati 
František Vignati se narodil v roce 1908. 
V dospělosti pokračoval v rodinné tradici 
a věnoval se obchodu stejně jako tatínek 
Vilém. Zemřel v roce 1990.

Vilém Vignati
Nejmladší se čtyř synů Viléma Vignati zdě-
dil po otci jméno, narodil se v roce 1915.  
Působil jako odborný lékař v Luhačovicích 
a ve své vědecké práci se zabýval léčebný-
mi účinky hudby. Stejně jako jeho nejstarší 
bratr Miloš se aktivně věnoval hudbě – byl 
sbormistrem a klavíristou. Zemřel v roce 
1981. 

Marek Vignati
Marek Vignati se narodil v dubnu roku 
1948 v Olomouci v soukromé porodnici 
ve vile Primavesi. „Vystudoval jsem SVVŠ 
v Přerově, nynější Gymnázium Jakuba 
Škody, a Vysokou školu dopravní v Žilině, 
fakultu strojní a elektrotechnickou, obor 
průmyslové inženýrství. Stejně jako otec 
a strýc mám blízký vztah k hudbě, ale už 
se jí nevěnuji.  V roce 1964 až 1966 jsem 
studoval hru na klarinet na LŠU v Přerově 
u Jaroslava Kubity,“ uzavřel Marek Vignati. 
V letech 1972 až 2010 pracoval jako stroj-
ní inženýr v Přerovských strojírnách a v PSP 
Engineering. S Marií Hanslianovou má dce-
ru Michaelu, která se narodila roku 1982 
a vystudovala farmaceutickou fakultu Kar-
lovy univerzity v Hradci Králové. (red)

Dobromila Vignati byla pianistkou a učitelkou klavíru na hudební škole.
  Foto: Archiv rodiny

Marek Vignati stále vzpomíná na svého ital-
ského pradědečka.   Foto: Anna Vojzolová

Miloš Vignati byl vystudovaný právník, 
přesto celý život zasvětil hudbě. 
 Foto: Archiv rodiny
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Červen je měsícem školních výletů. Láká svět medúz i zvířata z kovu 
Společné výlety se třídou jsou nejoblíbenější částí školního roku většiny žáků a studentů. Děti ze základek se těší na různé jednodenní vyjížďky, 
středoškoláci většinou cestují na více dní. Cílem bývají pobyty v přírodě, ale i různá populárně naučná centra, známá turistická místa či sportovní 
atrakce. A kam se chystají přerovští školáci letos?

Žáci osmých tříd ze Základní školy J. A. Ko-
menského z Předmostí zamíří na školní vý-
let do největšího moravského města. „Na-
vštívíme vědecko-zábavní centrum Vida 
park v Brně a poté se vydáme do Slavkova, 

města, které je ve světě známé pod názvem 
Austerlitz a proslulo bitvou tří císařů. Ve 
Slavkově se s dětmi podíváme do tamního 
zámku,“ informoval třídní učitel 8.A Patrik 
Heiser. Dvě osmé třídy z předmostské školy 

pojedou na výlet objednaným autobusem. 
Takový výlet přijde zhruba na pětistovku, 
ale žáci si z velké části na něj sami vydělali 
v rámci školní akce, kdy na Velikonočním 
městečku prodávali své výrobky.
O rok starší děti ze stejné školy zase navští-
ví hlavní město České republiky. „Snažíme 
se, aby výlety měly vždy vzdělávací charak-
ter, aby to nebyl pro žáky jen volný den od 
školy. Letos jsem jim nechala volnou ruku – 
mohli si sami vybrat místo i cíl, aby to měli 
jako rozlučkový výlet. Rozhodli se, že poje-
deme na jednodenní výlet do Prahy na Svět 
medúz a do Národního muzea. Cestovat 
budeme vlakem a v Praze se budeme pře-
misťovat metrem,“ podotkla třídní učitelka 
9.B Renata Ordáňová. 
Děti z prvního stupně nejčastěji jezdí na 
výlety v blízkém okolí. „Vyrážíme napří-
klad na Hostýn, na Tesák nebo do Staré-
ho Města do Kovozoo. Loni děti jely do 
Grygova, kde si zahrály minigolf a ještě 
stihly i procházku po grygovském lese. 
Obvykle využíváme hromadnou dopra-

vu – zaplatit si celý autobus je v dnešní 
době příliš drahé,“ zdůrazňuje třídní uči-
telka 2.L z předmostské základní školy 
Ingrid Lounová. 
Sedmáci ze Základní školy Trávník pojedou 
na severovýchod republiky. „Vyrazíme se 
třídou na jednodenní výlet už na začátku 
června. Pojedeme vlakem do ostravského 
populárně naučného centra Velký svět 
techniky. Už teď se všichni moc těšíme. Je 
fajn strávit se spolužáky více času i mimo 
školu. Klidně bychom jeli někam i na ně-
kolik dní,“ řekla žákyně 7.D Základní školy 
Trávník Zuzana Hradílková.
A terciáni z Gymnázia Jakuba Škody mís-
to výletu vyrazí na třídenní školu v přírodě 
na Karlově. „Byli jsme na stejném místě 
už loni a moc se nám tam líbilo. V plánu 
máme výlety do okolí a k tomu výuku. 
Vzhledem k tomu, že jedeme až na konci 
roku, tak to bude spíš v takovém zábav-
nějším pojetí. Jako doprovod pojedeme tři 
učitelé,“ uzavírá třídní učitelka Markéta 
Štěpánková. (red)

Nabídka táborů je široká, nechybí cesta za  
dobrodužstvím, angličtina, tanec ani tvoření 
Příměstské i pobytové, pro malé děti i ty větší, s rodiči i bez – v Přerově je opravdu z čeho vybírat. Zajímavé 
tábory nabízí celá řada institucí ve městě. Tady je jen část z nich. 

S širokou nabídku táborů už tradičně 
přichází Středisko volného času ATLAS 
a BIOS. „U nás si vybere skutečně kaž-
dý – v červenci máme v nabídce šest pří-
městských táborů, například Za pokladem 
Inků, Kdo si hraje nezlobí nebo Se zvířaty 
za zvířaty. V srpnu jich je dokonce osm, 
například Mořský svět pro předškoláky, 
Týden s Masteršéfem či Kočičí keramiková-
ní. V naší nabídce jsou i pobytové tábory 
na Rusavě,“ uvedla Dagmar Mlčáková ze 
Střediska volného času ATLAS a BIOS. Jak 
dodala, bližší informace najdou zájemci na 
webových stránkách svcatlas-bios.cz. 
Ještě více táborů chystá Duha klub Dlažka 
a nabídka je opravdu rozmanitá. Zájemci 

v ní najdou sedmnáct táborů pro děti, dva 
pro mládež, osm pro rodiče s dětmi a osm 
pro dospělé. Více podrobností si mohou 
přečíst na webových stránkách dlazka.cz. 
Kapacita některých je už plná, evidují se 
tak pouze náhradníci. 
Malí tanečníci si mohou zvolit i tábor ta-
neční školy Duckbeat. „V letošním roce 
připravujeme od 18. do 22. července spor-
tovně pohybový příměstský tábor s ang-
ličtinou pro děti od šesti do dvanácti let. 
Děti si vyzkouší řadu sportů, a to i těch 
netradičních, pohyb je bude provázet po 
celou dobu tábora formou her a soutěží. 
Nebude chybět ani zábavná výuka anglič-
tiny, děti se naučí desítky slov a slovních 

spojení, které jen tak nezapomenou. Tábor 
je vhodný pro všechny nadšence, kteří mi-
lují pohyb, zábavu, hry a skvělou partu,“ 
vyjmenovala hlavní trenérka Duckbeatu 
Alena Langerová.  Přihlásit se může kdo-
koliv - i ti, kteří nejsou členy taneční školy.
Hned několik tematicky různorodých pří-
městských táborů nachystala také Duha 
Klub Rodinka. „Od 11. do 15. července 
čeká děti týden plný objevů a zábavných 
pokusů. Malí badatelé se vydají i na výlet 
do olomoucké Pevnosti poznání. O týden 
později máme připravený sportovní tábor 
s hravou výukou angličtiny. Od 25. do 29. 
července si přijdou na své malí tvořílci – 
čeká je malování, korálkování, drátkování 
i šití na opravdových strojích. Nebudou 
chybět hry a pohybově taneční aktivity,“ 
vyjmenovala ředitelka Ivana Čagánková. 
Přerovská knihovna na letošní prázdniny pří-
městský tábor neplánuje, ale hodlá na svůj 
připravovaný program pozvat děti z jiných 
táborů v rámci města. „Rozšiřujeme také na 
celé léto provozní dobu půjčovny pro děti, 
a to tak, že bude pro návštěvníky otevřeno 
každý den od 8 do 16 hodin. Děti budou 
moci neomezeně využívat například XBOX 
nebo stolní fotbálek a hokej, přijít si s kamará-
dy zahrát deskové hry nebo jen využít příjem-
ný prostor k relaxaci a odpočinku. Všechny 
prázdninové úterky pak budou patřit krea-
tivnímu tvoření,“ uzavřela ředitelka Městské 
knihovny v Přerově Edita Hausnerová. (red)

ORIZARO bude 
na Laguně
Do kouzelného lesa plného veselých po-
hádkových postaviček zve rodiče a děti 
uskupení TOM Lišáci. „Přijďte si užít po-
hádkové odpoledne v okolí Lagun a vy-
zkoušet svou šikovnost a smysl pro humor 
při plnění pohádkových úkolů. Trasa je 
vhodná i pro kočárky,“ zve Přerovany po-
řadatel Ladislav Župka. Brána 32. ročníku 
ORIZARA – Pohádkovým lesem se otevírá 
v sobotu 11. června od 14 do 15.30 hodin 
na Laguně u restaurace Bašta u Dokládalů. 
 (red)

„Pojedeme do ostravského populárně naučného centra Velký svět techniky,“ těšila se 
žákyně 7.D Základní školy Trávník Zuzana Hradílková.   Foto: Anna Vojzolová

Čtyřletá Leontýnka Horáková se v létě chystá do Duha klubu Rodinka na tvořivý tábor. 
 Foto: Anna Vojzolová

V pohádkovém lese nebudou chybět ani 
čarodějnice.  Foto: Archiv Ladislava Župky
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Covid omezil cestování. Teď berou lidé žádající o pas magistrát útokem
Během uplynulých dvou covidových let většina lidí trávila dovolené a prázdniny v České republice. Do zahraničí se nesmělo cestovat vůbec či pouze 
za dodržení přísných protiepidemických podmínek. Jak dokládá současný zájem Přerovanů o vydání cestovních pasů, letos si to hodlají vynahradit. 

Zvýšený zájem o vyřízení cestovních 
pasů pozorují pracovníci magistrátu od 
konce února. „Objednávky přes internet 
na termíny jsou aktuálně plně obsazené 
na měsíc a půl dopředu. V pondělí a ve 
středu je objednacích termínů jen pár - 
a zbytek kapacity je určen pro občany, 
kteří si přijdou vyřídit cestovní pas bez 
objednání. V úterý, ve čtvrtek a v pátek 
je pak možné dostavit se na úřad pouze 
po předchozím objednání,“ vysvětluje Ji-
tka Kočicová z přerovského magistrátu. 
Jak dodává, termíny pro objednání jsou 
v intervalech po 15 minutách. „V pondě-
lí a ve středu žádá o vydání cestovního 
pasu v průměru sedmdesát žadatelů. 
Ke konci dubna jsme měli podaných 
přes 2 100 žádostí. Ve stejném období 
v roce 2018 jsme přijali 1 700 žádostí, 
v roce 2019 dokonce jen 1 600. Nárůst 
je tedy zřetelný,“ poukazuje Kočico-
vá. A jak dlouho vyřízení nového pasu 
trvá? „Zákonem je stanovena lhůta tři-
cet dnů. K nám na úřad se vyhotovené 
doklady vrací obvykle za tři týdny. Je ale 
možné, že s přibývajícím počtem žádostí 
se termín dodání hotových pasů přiblíží 
ke konci zákonné lhůty,“ podotýká Ko-
čicová. Pro ty, kteří z nějakého důvodu 

nemohou čekat, je pak určen expresní 
pas. Zájem o něj je v Přerově více než 
dvojnásobný. A kdy tedy přijít na úřad, 
aby se žadatel vyhnul dlouhým frontám? 

„Samozřejmě v prvé řadě doporučujeme 
objednat se přes objednávkový systém. 
Pokud ale na vydání cestovního pasu 
občan spěchá, tak je nejlépe se na úřad 

dostavit v pondělí či ve středu hned ráno 
v 8 hodin, případně v dopoledních hodi-
nách nebo v době po polední přestávce,“ 
uzavírá Kočicová. (red)
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inzerce

Kam letos zamíříte na dovolenou? 
Chystáte se k moři?

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

David Porybný
S kamarády máme v plá-

nu procestovat během 
tří týdnů Francii. Všich-
ni čtyři jsme milovníci 
dobrého vína, takže 

určitě zamíříme i na ji-
hozápad do oblasti Bordeaux. Povezeme 
s sebou kola, takže máme v plánu i cykli-
stické výlety. Určitě si ale nenecháme ujít 
ani hlavní město Paříž s Eiffelovkou, ne-
daleký zámek ve Versailles, Provance. Vy-
dáme se i po stopách známého filmového 
četníka v Saint-Tropez. 

Zdena Novotná
S manželem se chystá-

me na Maledivy, před 
dvěma měsíci jsme 
se vzali, tak budeme 
mít takové opožděné 

líbánky. Hrozně moc se  
těším, měli bychom bydlet přímo u plá-
že, všude jen překrásné moře, bílý písek. 
Chtěli bychom si pak půjčit loďku a vyra-
zit na průzkum laguny. Moje mamka se 
směje, že z takového ráje se pak určitě 
vrátíme tři – i s miminkem v bříšku, jak se 
na líbánky sluší.

Františka Zázvorková 
Já už jsem stará. S mým 

nebožtíkem manželem 
jsme za mlada proces-
tovali celou Českou 

republiku, byli jsme 
v Chorvatsku, Bulharsku 

i na Balatoně. Za nás se moc do zahrani-
čí nejezdilo. Slibovali jsme si, že se spolu 
pojedeme podívat na pyramidy do Egypta, 
ale bohužel jsme to už nestihli. Tak si as-
poň po večerech prohlížím knížku a před-
stavuju si, jak se tam spolu procházíme. 

Petr Houžvička
Maminka s tatínkem mě 

a ségru Páju vezmou 
do Chorvatska. Už 
jsme tam jednou byli, 
ale já si to moc nepa-

matuju. Byl jsem ještě 
malý. Ale taťka říká, že tam mají nejlepší 
zmrzlinu na světě. Takže se už moc těším. 
Doufám, že se mi podaří najít i nějaké 
mušličky. Koupání v moři bude taky moc 
bezva, třeba uvidíme i nějaké rybičky. 
Hlavně ať nás nekousne žralok, toho se já 
hodně bojím.  (red)

Zájem o nový pas je na přerovském magistrátu enormní. Na objednání se čeká šest týdnů.  Foto: Anna Vojzolová
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Kapela se jmenuje po psovi, který kousl mámu kytaristy do zadku
Přerovská kapela Kowall Company hraje hudbu na pomezí popu a rocku. Staví na českých textech čerpajících ze zážitků lidí a veškerých životních 
radostí i průšvihů. V současné době ji tvoří pět členů – frontman kapely a kytarista Filip Kovařík, kytaristka a zpěvačka Petra Skácelíková (dříve Vác-
lavíková), kytarista Radim Bittner a basák Martin Žák. Letos jejich řady rozšířil i hostující člen a manžel Petry Jakub Skácelík.  

Kdy kapela vznikla, jaké bylo původní 
složení? 
Petra Skácelíková: „Naše kapela vznikla 
v roce 2011 ve složení já a Filip. Seznámili 
jsme se na táboře, který je dodnes naše 
srdcovka, a celé dny jsme jen hráli na 
akustiky, zpívali a jamovali. Máme z toho 
i nějaká videa a opravdu to nechcete vi-
dět… ani slyšet. Potom jsme se na jedné 
akci domluvili, že si založíme hustou ka-
pelu. No a jsme spolu dodnes.” 
Filip Kovařík: „Bylo to osudové. Já jsem 
v té době už měl nějaký písničky posklá-
dané. Některý byly hrozné a některé ješ-
tě horší. Ale postupným scházením jsme 
tomu začali dávat nějakou formu a začalo 
se to rýsovat. Vůbec jsme netušili, kam 
a jak to povede.”

Jaké je současné složení kapely?
Petra Skácelíková: „Tak samozřejmě já 
za kytarou, i když si mě spousta lidí ple-
te s basačkou, Filip jako skladatel - hlavní 
zpěv a akustická kytara, Martin - náš mistr 
basa, který se k nám přidal v roce 2014 
jako první basa v kapele. No a nakonec na 
bicí Radim, ale my mu říkáme Cinky, je to 
takový náš benjamínek.”
Filip Kovařík: „Jelikož jsme v létě pozva-
ní na akce s pořádným podiem a skvě-
lými fanoušky, kteří nic nedají zadarmo, 
rozhodli jsme se, že rozšíříme naše řady 
o hostujícího člena – manžela Petry Ja-
kuba Skácelíka. Naše hudba bude ky-
tarovější, vokálnější a testosteronovější. 
Kuba spolupracoval například s přerov-

skými Critical Acclaim, hrál v kapele Pekař 
i s písničkářem Voxelem. Svými nabitými 
zkušenosti tak rozhodně bude platným 
členem našeho ansámblu.“

Proč právě název Kowall Company? 
Filip Kovařík: „Moji mamku, když byla 
malá, kousl do zadku pes, který se jme-
noval Kowall, a tak se prostě jmenujeme 
KOWALL COMPANY. Teď zpětně, když se 
na to koukám, tak jsme asi mohli volit 
jednodušší název, který by víc rezonoval 
posluchačům, ale co už.”

Máte anglicky znějící název kapely, 
přitom zpíváte česky – pročpak? 
Petra Skácelíková: „Název mi nepřijde až 
tak anglický. Kowall je jméno a Company 
sice je anglicky, ale umí ho přečíst i moje 
máma. Ale je pravda, že se hodně lidí ptá, 
mně to už po těch letech ani nepřijde 
zvláštní. Prostě jsme si zvolili nějaký název, 
a i když třeba pro někoho zní nelogicky, je 
náš a měnit ho už nebudeme.”

Jaký styl hudby hrajete?
Petra Skácelíková: „Kdo nás někdy slyšel, 
tak by řekl, že je to takový rádiový pop-
-rock. Já to teda nedokážu určit, proto-
že každý do té muziky vkládá kus sebe, 
kus svého stylu, toho, co má rád. A taky 
máme docela rozptyl v tom, co každý po-
slouchá. Cinky hraje jak cimbálovku, tak 
metal, Martin je hodně na indie styl a já 
s Filipem jsme takový zlatý střed - od vše-
ho něco.” 

Filip Kovařík: „Určitě nás ovlivňuje, co kdo 
posloucháme. Jde to hodně vidět i v tom, 
jak každý z nás přistupuje k tvorbě i ke 
hře na svůj hudební nástroj. Ve výsledku 
ale máme štěstí, že ta chemie mezi námi 
funguje.”

Hrajete výhradně vaši původní tvor-
bu?
Petra Skácelíková: „Hrajeme jen naši tvor-
bu. Vlastně mě ani nikdy nenapadlo, hrát 
něco jiného. Nepotřebujeme zaujmout 
posluchače známou melodií, chceme 
oslovit tou naší.”

Kdo skládá hudbu, píše texty? 
Petra Skácelíková: „Texty i základ hudby 
skládá Filip. Vždy to donese na zkoušku, 
kde nejdříve jamujeme a pak, jak máme 
nějaký základ, písničku rozpitváme nástroj 
po nástroji, nahrajeme si demo a vymýšlí-
me další věci navíc. Upravujeme a dolaďu-
jeme. Přijde mi to taková klasika u všech 
kapel a my to nemáme jinak. Klasické 
skládání songu až po přípravu do studia.”

O čem jsou vaše písničky?
Filip Kovařík: „O životě, o vztazích ale 
i o sebereflexi. Po textové stránce mají 
písničky úplně stejný vývoj jako vývoj 
člověka. Když v roce 2016 vzniklo album 
“Identity”, bylo plné otázek a odpovědí 
na to, jaký člověk je anebo jaký by měl 
být vůči sám sobě. Album “Návod na 
soužití” z roku 2021 se spíše zaměřuje na 
mezilidské vztahy - na lásku, na přátelství, 
ale i na žárlivost a bolest. Člověk si časem 
uvědomí, že se svět netočí jenom kolem 
něj, ale že i přesto má zásadní vliv na to, 
jak svět kolem může vypadat.” 

Co považujete za váš největší úspěch? 
Petra Skácelíková: „Ve zkratce - máme 
za sebou tři alba, kdy to třetí s názvem 

“Návod na soužití” jsme vydali v prosin-
ci roku 2021. Koncertů máme za sebou 
za těch jedenáct let hrozně moc, když 
řeknu dvě stovky, tak nebudu daleko od 
pravdy. Jako úspěch můžeme určitě po-
važovat výhru v talentové soutěži rádia 
Haná v roce 2019 nebo tour s kapelou 
Pekař.”
Filip Kovařík: „Já za náš největší úspěch 
považuji asi to, že i po letech jsme spolu, 
můžeme koncertovat, tvořit a že to lidi 
baví. A že to hlavně baví nás. Jak jednou 
pravil Werich: „Když už člověk jednou je, 
tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby 
byl a je, tak má být to, co je, a nemá být 
to, co není, jak tomu v mnoha případech 
je. A tohle jsme prostě my!”

Na co se mohou těšit vaši fanoušci 
v budoucnu? 
Petra Skácelíková: „Jelikož máme nové 
CD, určitě bychom chtěli natočit klipy na 
některé songy z něj.”
Filip Kovařík: „Rozhodně se chceme vě-
novat našemu novému CD a taky koncer-
tovat. Rádi bychom objeli co nejvíce akcí 
a užili si spoustu srandy.”

Často se říká, že žena v kapele nedělá 
dobrotu… Je to pravda? 
Petra Skácelíková: „Tak na tuhle otázku se 
nás ptají často. Myslím, že tohle pravidlo 
platí, jen když je ta holka trochu do větru, 
nebo chodí s někým z kapely. Navíc ka-
marádství a kapela není jen o srandě ve 
zkušebně, ale taky o hádkách, naštvání, 
rozdílných názorech a vůbec to není tím, 
že je v kapele žena.”
Filip Kovařík:  „Já třeba ženy v kapelách 
miluju. Jednak snižují to přehršle testos-
teronu, a hlavně se na ně pěkně kouká. 
Takže za mě jenom dobře. A když máte 
takový štěstí, jako jsem měl před jedenácti 
lety já, tak pak není co řešit.” (voj)

Členové kapely Kowall Company zleva: Radim Bittner v kšiltovce, Petra Skácelíková, Filip 
Kovařík v klobouku a Martin Žák.  Foto: Archiv kapely

V březnu kapela pokřtila nové album Návod na soužití. Kmotrem byl mimo jiné i Martin 
Cágo Pohoda.  Foto: Archiv kapely
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Nemocnice zmodernizovala  
za 99 milionů své zařízení
Šest zrekonstruovaných operačních sálů se špičkovým vybavením i nový 
rentgenový přístroj už slouží pacientům přerovské nemocnice, která je 
součástí společnosti Agel. Práce na modernizaci, přestavbě operačních 
sálů a jejich zázemí, včetně pořízení moderních technologií, trvaly devět 
měsíců.  Celková investice dosáhla 99 milionů korun. 

Ročně se na centrálních operačních sálech 
vykoná až 6 tisíc operačních zákroků. Mezi 
nové moderní vybavení těchto sálů patří 
tři laparoskopické věže, dvě artroskopic-
ké věže, dvě rentgenová C-ramena, dva 
operační stoly, dva koaugulační systémy, 
ultrazvukový přístroj a celá řada dalších pří-
strojů a pomůcek. „Lékaři díky novým sá-
lům mohou rozšířit spektrum prováděných 
výkonů, například o využití preoperačního 
ultrazvuku nebo využití neurostimuláto-
ru. Významný přínos vidíme i v možnosti 
využívat miniinvazivní techniky,“ podotkl 
náměstek pro léčebně preventivní péči 
přerovské nemocnice Štefan Repovský. 
Po deseti letech provozu byl vyměněný 
i zastaralý rentgen na invazivním zákro-

kovém sále interního oddělení. Nový 
přístroj má mnohonásobně větší výkon 
rentgenové lampy, umožňuje lepší časo-
vé a prostorové rozlišení, přitom radiační 
zátěž pro pacienta a personál je relativ-
ně menší. „Ovládání přístroje je pro ra-
diologické asistenty snazší, jeho otočné 
rameno je flexibilnější a poskytuje nám 
více projekcí. Samozřejmostí je digitální 
zpracování obrazu a rychlost,“ zdůraznil 
primář interního oddělení Dan Marek. 
Svými parametry přístroj umožňuje na-
příklad i zobrazení gastroenterologických 
procedur a další zákroky v jiných oblas-
tech vnitřního lékařství nebo neurologie, 
které se většinou provádějí ve spolupráci 
s radiology.  (red)

Hýzl: „Byl to nejtěžší závod mé kariéry“

Nové operační sály přerovské nemocnice přišly na 99 milionů korun.  Foto: Martin Cín

Opravdu se musím pokaždé představit?“  
ptá se primátora občan
Jmenuji se Martin Čechál a jsem občanem Přerova. Takto léta začínám vystoupení na 
jednáních Zastupitelstva města (ZM). Podobně další řečníci. Během jednání ZM 25. 4. 
mi primátor Měřínský (ANO) odebral slovo s tím, že se mám představit na začátku 
každé promluvy. Ano, p. primátore, opravdu se jmenuji Martin Čechál, jsem občanem 
ČR, mám v Přerově trvalý pobyt, tedy jsem občanem města Přerova. A jsem starší 18 let.
V platném jednacím řádu (JŘ) nevidím oporu pro Váš postup. JŘ stanoví priority pro 
udělení slova, upravuje, co má občan úvodem říci. Ale nikde neuvádí nutnost před-
stavit se po každém udělení slova, třeba desetkrát, dvacetkrát během jedné schůze. 
Smysl je zřejmý: ve vazbě na zákon o obcích ujasnit situaci, zda přihlášený do diskuse 
může mluvit rovnou, nebo až po udělení souhlasu k vystoupení hlasováním ZM.
Diskutuji řadu let, má totožnost i trvalý pobyt v Přerově jsou Vám i dalším známy. 
V prvním vystoupení jsem potvrdil, že tato fakta trvají. Nesouhlasím proto s Vaším: 
„Pán porušil jednací řád.“ Dočkám se veřejné omluvy za očernění?
Primátora obhajoval radní Navrátil (ANO): „Občané, kteří si zapnou TV přenos poz-
ději, mají právo vědět, kdo vystupuje.“ Souhlasím s tím, že jednání běžící od 14 
hodin občané začínají sledovat až v jeho průběhu. Má ale opozdilec právo žádat, aby 
se kvůli jeho zpoždění představení diskutujícího opakovalo, protože on je neslyšel?  
Budeme takto vycházet vstříc každému, i během jedné řeči?
Pokud primátor neustoupí od svého výkladu, připravme se na to, že na dalších schů-
zích ZM z vůle primátora opakovaně zazní: 
„Jmenuji se Martin Čechál…“. Martin Čechál, Společně pro Přerov

„V dodržování jednacího řádu míním  
pokračovat,“ odpovídá primátor
Na základě § 96 zákona o obcích se zasedání řídí jednacím řádem, který vydává 
zastupitelstvo města. Náš jednací řád schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 10. 
prosince 2018. Jako primátor jsem pověřený řízením zasedání zastupitelstva města 
a toto zasedání řídím v souladu s tímto jednacím řádem. Míním v tom pokračovat i na 
zbývajících 2 jednáních zastupitelstva, jakkoli se někteří zastupitelé a jeden občan, 
nevím proč, domnívají, že se na ně jednací řád nevztahuje.
V našem schváleném jednacím řádě v kapitole 3, článek 7, je bod 8 a ten zní:
Fyzická osoba uvedená v odstavci 3 písm. f) až i) tohoto článku Jednacího řádu má 
právo vyjadřovat v souladu s Jednacím řádem na zasedání Zastupitelstva svá stanoviska 
k projednávaným věcem. Po udělení slova uvede své jméno a příjmení a prohlásí, že:
a)  je státním občanem ČR, je ve Městě přihlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku 

18 let nebo,
b)  dosáhla věku 18 let a na území Města vlastní nemovitost nebo,
c)  jí bylo uděleno čestné občanství Města nebo,
d)  je cizím státním občanem a splňuje podmínky uvedené v § 17 zákona o obcích.
Nevím, čemu konkrétně pan Čechál a někteří zastupitelé nerozumí ve výrazu „uvede 
své jméno a příjmení a prohlásí…“ Nicméně mně ten význam připadne jasný. Nikde 
také není uveden bod e) pan Čechál uvede své jméno a příjmení pouze jednou. 
Panu Čechálovi nikdo neupírá právo vystupovat na jednáních zastupitelstva města, 
ovšem pod podmínkou, že na nich bude dodržovat jeho jednací řád. Pokud se jím 
řídit nehodlá, tak mu bude i příště slovo odnímáno v souladu s jednacím řádem.
 Petr Měřínský, primátor Přerova

Máme dva nové přístroje – Mobilní hospic 
Strom života děkuje Přerovanům
Za tým Mobilního hospice Strom života bych chtěla moc poděkovat celému městu 
a všem občanům i přespolním, kteří se do charitativní sbírky u vánočního stromu na ná-
městí T. G. Masaryka zapojili. Pomohli nám získat doposud rekordní částku 30.396 Kč. 
Výtěžek ze sbírky nám pomohl zafinancovat dva potřebné dýchací přístroje. Jmenovi-
tě děkujeme panu náměstkovi Petru Koubovi a vedoucí odboru sociálních věcí a škol-
ství paní Romaně Pospíšilové, díky nimž tato krásná sbírka mohla proběhnout. Už 
z prvního společného setkání při naší koloběžkové cestě Moravou v roce 2021 bylo 
patrné, že vedení města má zájem podporovat zdravotní a sociální péči o nemocné 
pacienty tam, kde jsou doma. Za to jsme velmi rádi, protože v Přerově máme svou 
pobočku a k pacientům v tomto regionu pravidelně dojíždíme.
Prostřednictvím finanční pomoci budeme našim pacientům moci ulevit od jednoho 
z nejčastějších projevů závažné nemoci – od dušnosti. Tito lidé tak budou moci dý-
chat klidněji, cítit se lépe a mít vše, co potřebují, ve svém domácím prostředí. Výrazně 
se tak zvýší kvalita jejich života a především bude zajištěna jejich důstojnost.
Občané, vedení města i přerovští strážnici svým laskavým přístupem potvrdili, že dob-
rých lidí je určitě více, než těch špatných.
 Za tým Mobilního hospice Strom života Aneta Gerlová

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK

Foto: Archiv Jaroslava Hýzla

Jako největší zážitek své čtyřicetileté spor-
tovní kariéry popisuje přerovský triatlonis-
ta Jaroslav Hýzl svou účast na květnových 
závodech HimalayanXtri 2022 v Nepálu 
– a to přesto, že nesplnil svůj cíl. „Po pla-
vání jsem byl šestý, do stého kilometru na 
kole dokonce čtvrtý, zbývajících 60 kilome-
trů jsem spadl zpět na šesté místo. Kvůli 
střevním problémům jsem pak ale nezvládl 
časový limit na 21. kilometru čtyřicetikilo-
metrového běhu,“ popisuje svůj zážitek ze 
závodu, který se uskutečnil 7. května. Pře-
výšení z 1750 do 3550 metrů nad mořem 
Hýzl zdolal za 5 hodin a 31 minut, kvůli 
jediné minutě navíc ho pak pořadatelé ne-
pustili na 2,5 kilometru dlouhý výšlap do 
4000 metrů nad mořem a musel se vrátit 
zpět. Během závodu zhubl téměř o šest ki-
logramů. „V cíli jsem neměl sílu ani mluvit, 
mrkat, cokoliv. Celkový čas v závodě jsem 
měl 18:48:18. Příští rok to chci zkusit urči-
tě znovu, teď už totiž vím, do čeho přesně 
jdu,“ uzavírá třiapadesátiletý sportovec.
 (red)
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Jan Amos Komenský. Osobnost, která spojila literární a výtvarnou 
soutěž. Kdo v ní uspěl? Odborná porota hodnotila stovky prací
Školáci, kteří vyslali Jana Amose Komenského do současných uliček Přerova. Dospělí, kteří zavzpomínali na svá léta v lavicích. A také ti nejmenší, 
kteří přenesli na papír vysněné povolání. Tak se dá shrnout soutěž, kterou u příležitosti 430. výročí narození Učitele národů vypsalo město Přerov. Na 
adresu radnice přišlo pětatřicet literárních prací od žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol. Dospělí se prezentovali šestnácti 
díly. A od dětí z mateřinek a z prvního stupně základních škol dorazilo na stůl porotců 315 výtvarných prací.  

„Vybrat ve všech kategoriích ta nejlepší 
díla nebylo vůbec jednoduché, ale mile 
nás překvapilo, že přišla z mnoha koutů 
republiky. Původně jsme si mysleli, že naše 
zadání nepřekročí hranice regionu,“ kon-
statoval náměstek přerovského primátora 
Petr Kouba. Všechny práce ze všech ka-
tegorií jsou už teď vyvěšeny na webových 
stránkách města a budou od 1. do 15. 
června k vidění také ve Výstavní síni Pasáž. 

V psaní zabodovaly gymnazistky 
Literární soutěž pro žáky 2. stupně základ-
ních škol a studenty středních škol měla 
účastníky vyslat do říše jejich fantazie. Nes-

la totiž myšlenku: Píše se rok 2022 a Jan 
Amos Komenský přijíždí do Přerova… 
Odborné porotě se nejvíce líbil příspěvek 
od patnáctileté Terezy Kolářové z GJB 
a SPgŠ Přerov, která se ve svém díle potka-
la s Učitelem národů u autobusové zastáv-
ky a stala se jeho průvodkyní městem, kte-
ré už nepoznával. A toto je jedna z částí 
jejího literárního dílka: „Pane, můžu se ze-
ptat, jak se jmenujete?“ Obvolám všechny 
blázince a nahlásím, že jim utekl pacient. 
Muž se s hrdostí napřímil a odpověděl: 
„Jan Amos Komenský“. Vyprskla jsem smí-
chy. „Ne, nejste. Komenský zemřel roku 
1677 a tohle je rok 2022.“ Prý Komenský, 

to zrovna. Jenže údajný Amos najednou 
vypadal zdrceně. Jako by ho tahle zprá-
va zasáhla. Posadil se na lavičku a položil 
hlavu do dlaní. Můj úsměv polevil, chtěla 
jsem něco říct, ale v tu chvíli přijel autobus. 
„Co je tohle za kočár a kde má spřežení?“ 
Vzhlédl Amos vzhůru.
Druhé místo porota přiřkla čtrnáctileté Zu-
zaně Dreiseitlové z Gymnázia Jakuba Ško-
dy. V jejím podání Učitel národů putoval 
po Přerově s několika průvodci – a v textu 
je mimo jiné i tato pasáž z Horního náměs-
tí: „Blahoslav tu sochu má, ale co já? Mám 
ji zde také, nebo jsem nebyl pro Přerov 
dost dobrý?“ Sklonil svou hlavu dolů. Měl 

jsem se více snažit, asi se mé pedagogické 
taktiky neuchytily a lidé se vrátili k Blaho-
slavovi. Ten jim přece jen dal gramatiku. Já 
jen způsoby učení. Hlavou mu najednou 
běhalo strašně moc myšlenek. „Jasně, že 
máte svou sochu. Každý tady ví, že jste 
s Přerovem svázán. Dokonce si myslíme, 
že jsme našli základy vaší školy. Nikdo tu 
na vás nezapomněl, nebojte se.“
Třetí místo získává šestnáctiletá Liliana 
Dreiseitlová z GJB a SPgŠ Přerov, která do 
svého vyprávění přinesla tajemno „magic-
kého prstenu“, který v určitých zlomových 
datech dokáže jeho majitele přenést do ji-
ných časů. V jejím příběhu dělala průvodky-

Folklorní festival nabídne muziku, výstavu i degustaci vín
Už po šestnácté pořádá Folklorní soubor Haná Přerov třídenní Folklorní festival. Nabitý program odstartuje ve středu 8. června degustací vín, po-
kračovat bude v pátek 10. června koncertem na hradbách a tradiční afterparty v BaseCampu. Hlavní část festivalu proběhne v sobotu 11. června na 
Horním náměstí. 

Vůbec první ročník festivalu tehdy ještě 
s podtitulem V zámku a podzámčí se usku-
tečnil v roce 2007. „Chtěli jsme i do Přero-
va přinést lidovou kulturu z různých koutů 
České republiky a ze zahraničí. Vzbudit větší 
zájem o folklor jako takový. Také jsme chtě-
li ukázat našim folklorním hostům Přerov 
v jeho kráse a nutno podotknout, že většina 
z nich si názor na město musela poopravit,“ 
vzpomíná na festivalové začátky vedoucí 
Folklorního souboru Haná Přerov Tomáš 
Barbořík. Festival se od svého založení vyvíjel, 
z původně jednodenní akce se program roz-
rostl na několik dní. Na zahájení toho letošní-
ho poukazuje malá expozice na Masarykově 
náměstí vedle Městského domu. 
„Letos festival začíná ve středu 8. června 
degustací vín. Povídání o víně samozřejmě 

nemůže chybět. Tentokrát se u vína sejde-
me v parku Michalov u tamní restaurace. 
V hudebním altánu bude připravena výstava 
fotografií členky souboru Lenky Blažkové. 
Téma bude, jak jinak, folklorní,“ přibližuje 
Barbořík. Program bude pokračovat v pátek 
10. června od 18 hodin koncertem Horňácké 
muziky Petra Mičky na Hradbách v ulici Na 
Spálenci. „Horňácká hudba je syrová, tkli-
vá, plná jinotajů, zní disharmonicky, jakoby 
se ještě toulala po kopcích. Slyšet naživo 
Mičkovu Horňáckou muziku byl pro nás ne-
skutečný zážitek. Potkali jsme je na Hostýně, 
kdy za tlukotu zvonů zpívali do mlhy mezi 
kostelními věžemi. V tu chvíli už jsme vědě-
li, že chceme, aby Horňácká muzika zahrála 
i v Přerově,“ říká členka Folklorního souboru 
Haná Marta Miková.  Večer pak bude kapela 

neformálně spolu s dalšími muzikami pokra-
čovat na afterparty v Basecampu. 
Hlavní program festivalu proběhne v sobotu 
11. června od 13.30 na Horním náměstí. 
„Divákům se představí moravské soubory 
z Rusavy, Velkého Ořechova nebo Bánova. 
Nebudou chybět ani čeští rodáci z chorvat-
ského městečka Daruvar se souborem Holu-
bička, u nichž jsme před časem hostovali na 
jejich festivalu. Nadchli nás svou spontánnos-
tí a tím, jak detailně se zajímají o své české 
kořeny a o moravský folklor v jeho ryzí po-
době,“ zdůrazňuje vedoucí Hané Barbořík. 
Večer od 18 hodin pak na Horním náměstí 
zazní v rámci neformálního zakončení fes-
tivalu tóny housliček přerovské Cimbálové 
muziky Primáš. Vstupné na všechny akce, 
které se konají pod záštitou primátora Petra 

Měřínského a hejtmana Olomouckého kraje 
Josefa Suchánka, za finanční podpory města 
a kraje, je dobrovolné.
„Ve spolupráci s Muzeem Komenského 
v Přerově a se spolkem Cukrle probíhá u kaž-
dého festivalového ročníku také týdenní 
výukový program pro děti mateřských škol 
a prvních stupňů škol základních. Na těchto 
workshopech se děti seznamují s dřívějším ži-
votem na venkově, poznávají, co je to lidový 
kroj, lidová písnička a tanec,“ vyjmenovává 
Tomáš Barbořík. Jak připomíná, letos je to už 
55 let od vzniku Folklorního souboru Haná 
Přerov. „Tuto skutečnost hodláme na festiva-
lu připomenout a také náležitě oslavit. V příš-
tím roce bychom chtěli festival představit ve 
zcela novém kabátě, ale to už bude překva-
pení na příští rok,“ uzavírá Barbořík. (red)

Letošní festival nabídne horňáckou hudbu.  Foto: Archiv Folklorního souboru HanáFolklorní festival tradičně přiláká spousty lidí.  Foto: Archiv Folklorního souboru Haná
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ni Komenskému školačka Adélka – a takto 
se on v jejím podání cítil: „Když jsme byli 
v její škole, tak jsem se nestačil divit, jak 
to tam měli krásné. Tolik vymožeností jsem 
nikdy neviděl. Provedla mě celou školou, 
dokonce mě měli na nástěnkách, v učeb-
nicích a na chodbách visely referáty o mém 
životě. Po škole mě vzala do muzea, které 
se jmenovalo po mně. Nacházela se v něm 
například má největší kolekce map Moravy 
ve střední Evropě nebo má svatební smlou-
va. Byl jsem velice šťasten, že mě tu tak 
obdivují, ale potom jsem si uvědomil, že se 
potřebuji nějak dostat zpátky do své doby 
a že tu nemůžu zůstat.“

Ceny letí i do Čech a do Francie
Kategorie dospělých neslo téma: Moje 
vzpomínky na školní léta, na učitele, spo-
lužáky, radosti, strasti i trapasy, které mě 
potkaly při studiu… Porotu nejvíce oslovilo 
dílko Markéty Štěpánkové, které nazvala 
Déja Vu. Vzpomíná na svou maturitu, kte-
rou na přerovském gymnáziu složila v roce 
2006 – a po dvanácti letech se do školy vrá-
tila coby učitelka. A jak popsala svůj první 
den v nové roli? „Nádech, výdech. Je půlka 
listopadu roku 2018 a já se tady, u budovy 
Gymnázia Jakuba Škody, ocitám zase. Srd-
ce mi buší, ale koutky mých úst se proti mé 
vůli zvedají k úsměvu. Vrátila jsem se. Ne už 
jako student, ale jako vyučující. Je to hod-
ně zvláštní pocit. Nohy mě nesou do těch 
známých míst. Všechno je stejné, ale vlast-
ně úplně jiné. Procházím školou a stoupám 
do přístavby na Olymp. I po těch letech si 
tento vžitý název vybavím. Čtvrtému patru 
v přístavbě jsme nikdy neřekli jinak. Už jen 
pár schodů a budu nahoře. Vedle dveří visí 
cedulka s mým jménem. S mým jménem!“
Mami, povídej mi – soutěžní práce s tímto 
názvem byla ohodnocena druhým místem. 
Napsala ji Lucie Leick, a jak už název napo-
vídá, jde o povídání Lucie, která sice proži-
la dětství v Přerově, ale už delší dobu žije 
v malé francouzské vesničce Beyren Les 
Sierck na lucembursko-francouzské hra-
nici. A její rozhovor s dcerou začíná tak-
to: „Mami, povídej mi, jaké to teda bylo 
ve škole za tebe?“ „No, nemohla jsem se 

dočkat, až do ní budu chodit. Od Ježíška 
jsem dostala pestrobarevnou aktovku, 
kterou jsem v podstatě do září nesunda-
la ze zad a zápisu do první třídy jsem se 
nemohla dočkat. Však mě nezklamal. Jako 
nějaký zábavný kvíz. Paní učitelky ZŠ Bo-
ženy Němcové na mě otázky střílely rych-
lostí přímo úměrnou radosti, s jakou jsem 
odpovídala. Až do té poslední. Snad aby 
na závěr zklidnily tempo. „Znáš své rodné 
číslo?“ Zaváhala jsem jen na chvíli. „Palac-
kého 28,“ vyhrkla jsem s úlevou, že mě 
snad do té první třídy přijmou.“ „A bylo 
to správně?“ „Nebylo, rodné číslo je něco 
jiného.“ „Takže tě nepřijali?“ „Ale ano, to 
byla legrace, ale zní to divně, co?“
Třetí místo letí z Přerova do Ústí nad La-
bem a jeho držitelem se stal Tomáš Chou-
ra, který poslal do soutěže práci s názvem 
Ať si zvyká, tělocvikář. A ta začíná těmito 
slovy: „Existuje jedna věc, kterou jsem sám 
od sebe nikdy zkoušet nechtěl, ale do kte-
ré mě vehementně nutily školní osnovy. 
Sport. Dodnes vzpomínám na svého tělo-
cvikáře ze střední školy Hořínka, kterého 
jsem upoutal hned v první hodině. Zavelel: 
Kluci, dáme si na úvod deset kliků, a oka-
mžitě si mě všiml – v momentě, kdy všichni 
ostatní s kliky skončili, jsem s nimi začal. 
Stál nade mnou se slovy: To jsou kliky? 
To je bída! Bílé tenisky i vlasy, a následně 
zjistil, že zvládnu akorát fotbal, a to ještě 
k tomu jenom slovní.“

Čestná uznání pro malé výtvarníky
Výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol 
a prvního stupně základních škol měla 
společné téma: Čím chci být, až budu 
dospělý… Děti mohly jakoukoliv formou 
ztvárnit své vysněné povolání – kde by 
chtěly pracovat, až jednou opustí školní 
lavice. Do soutěže bylo přihlášeno 210 
obrázků dětí z prvního stupně základních 
škol a 105 obrázků dětí z mateřských škol.
„Rozhodování poroty nebylo snadné, 
protože každý přihlášený obrázek měl své 
kouzlo. Hodnotili jsme zejména originální 

ztvárnění, náročnost použitých výtvar-
ných technik a úroveň provedení detailů 
obrázků,“ řekl náměstek Petr Kouba. Po-
rota nakonec rozhodla udělit i 5 čestných 
uznání. První získala nejmladší účastnice 
soutěže – tříletá Valinka Kolářová, která 
si vybrala poetické zaměstnání – chce být 
totiž nejlepší maminkou na světě. Další 
čestné uznání získal kolektiv školáků třídy 
3. B Základní školy Krásovy domky z Pel-
hřimova – děti do soutěže zaslaly prostoro-
vě ztvárněné obrázky, které zaujaly porotu 
svou originalitou. Třetí čestné uznání ob-
drží Eliška Hamplová a Lukáš Lejsek z pře-
rovské ZŠ Za Mlýnem. Tito desetiletí autoři 
společně netradičně ztvárnili na formátu 
A2 povolání speleologa a archeologa tak, 
že výkres A3 a podkladový papír A2 na 
sebe navazují některými výtvarnými prvky. 
Čtvrté čestné uznání putuje do školy Malá 
Dlážka Michalovi Klamkovi za ztvárnění 
lyžaře. „Tento čtvrťák použil netradiční vý-
tvarnou techniku a neobvykle, avšak reali-
sticky ztvárnil postavu v pohybu,“ popsala 
Jana Pivodová z Kanceláře primátora. Páté 
čestné uznání získal od poroty Tomáš 
Vavřík ze Základní školy Svisle 13, Přerov. 
Ve svých 11 letech zobrazil své vysněné 
povolání architekta zcela odlišným způ-
sobem než jeho vrstevníci. Ne jako malbu 
osoby, ale prostřednictvím metafory – na 
papír přenesl dům v podobě krychle za-
kreslené do matematické sítě.

A kdo ve výtvarné soutěži zvítězil?
Kategorie mateřských škol:
1. Kryštof Kolíbal, 6 let, MŠ Dvořákova, 
Přerov – Kosmonaut ve vesmíru je velmi 
optimistický obrázek. Kombinovaná tech-
nika – fixy, vodové barvy, vystřižení posta-
vy a podkladový papír obohacený plasticky 
provedenými „hvězdami“ dohromady vy-
tváří kreativní a pozitivní dojem.
2. Hana Symerská, 5 let, MŠ Sokolská, 
Bystřice pod Hostýnem – Obrázek pro-
pracovaný do detailů, velmi realistické 
ztvárnění záchranné akce a zejména velký 

výtvarný talent teprve pětileté malířky po-
rota ocenila druhým místem.
3. Teo Ngo, 6 let, MŠ Kouřílkova, Přerov 
– Teo chce být hasičem. Porota ocenila ná-
ročnou kresbu tuší, doplněnou vodovými 
barvami. Dramatičnost obrázku ještě pod-
trhuje podkladový červený papír.

Kategorie základních škol:
1. Ela Rudová, ZŠ Za mlýnem, Přerov 
– Desetiletá Ela chce být stejně jako Ko-
menský učitelkou a spisovatelkou. Ve své 
práci zachytila kromě povolání i výrazné 
přerovské monumenty, rok výročí i podo-
bu Komenského. Porota ocenila hlavně 
provázání kresby s Přerovem a nápaditost 
kompozice.
2. Mikuláš Povondra, 8 let, Kladno – Žák 
třetí třídy s obrovským výtvarným talentem 
zachytil povolání kapitána říční lodě kom-
binovanou výtvarnou technikou. Šikovně 
pracoval s barvami a dokázal zachytit vel-
mi realistický pohled na loď.
3. Magdalena Zbořilová, ZŠ Želatovská 8, 
Přerov – Na výtvarné práci žákyně páté 
třídy porota ocenila zejména ztvárnění 
zrcadlového obrazu, kde výtvarnice velmi 
dobře zachytila reálný odraz v zrcadle. 
Velmi povedené jsou také postavy osob 
a jednotlivé detaily.

Porota literární soutěže zasedla ve slo-
žení: Petr Kouba – náměstek primátora, 
Lenka Chalupová – tisková mluvčí měs-
ta, Edita Hausnerová – ředitelka Měst-
ské knihovny v Přerově, Anna Vojzolová 
– redaktorka Přerovských listů, Richard 
Kapustka – šéfredaktor TV Přerov.

Výtvarné práce posuzovala porota ve slo-
žení: Petr Kouba – náměstek primátora, 
Jana Pivodová – pracovnice marketingu 
města, Zuzana Fárková – pedagožka ZŠ 
Želatovská, Zuzana Paštrnáková – peda-
gožka ZŠ JAK Předmostí. Simona Válko-
vá – pedagožka ZŠ Trávník.

 (red)

1. místo v kategorii základní školy Ela Rudová Foto: Město Přerov

1. místo v kategorii mateřské školy Kryštof 
Kolíbal  Foto: Město Přerov
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Galerie města Přerova představí koláže Vladimíra Noska.  
Jsou osobité, nezaměnitelné, barevně střídmé a graficky precizní
Výstavu věnovanou odkazu fenomenálního výtvarníka Jiřího Koláře, od jehož úmrtí letos uplyne dvacet let, nabídne v červnu a červenci Galerie města 
Přerova. Koláže tohoto významného umělce inspirovaly Vladimíra Noska, autora vystavených exponátů, v jeho umělecké tvorbě v posledních letech. 

Vladimír Nosek, který v Přerově vystavo-
val už v roce 2015, se v posledním dese-
tiletí věnuje především klasické koláži ve 
velmi osobitém pojetí s nezaměnitelným 
rukopisem. Pracuje s geometrií a gra-
fickým citem, které občas oživí surrea-
listickým prvkem nebo avantgardním 
motivem. Prvotně rozrůzněné koláže po-
stupně vystřídaly ucelené soubory pevně 
svázané tématem i způsobem zpracová-
ní. „Stále více inklinuje k abstraktnímu 
zobrazení s využitím pruhů v horizon-
tálách a vertikálách v kombinaci s dal-
šími geometrickými tvary, především pak 
kružnicemi. Společným rysem zůstává 
barevná střídmost, grafická preciznost 
a ucelená kompozice,“ zve na tvorbu 

Vladimíra Noska kurátorka výstavy Lada 
Galová. 
Výstava představuje výběr koláží z posled-
ních let, především ze souborů ... a zase 
to jablko (2018 – 2020), Nálady (2016 – 
2017), Imaginace (2018 – 2021),  Horizon-
tály a vertikály ( 2019 ), Red point (2020 
– 2021), Modrá je dobrá (2021), Siluety 
(2021), Fragmenty (2022), In Time (2022) 
a Na hranici světla (2022).  „Tento poslední  
soubor představuje propojení stříkaného 
akrylu s koláží  a přináší v mé tvorbě nový 
prvek. Lehce připomíná avantgardu první 
poloviny 19. století, především pak směr 
geometrické abstrakce,“ přiblížil používa-
nou výtvarnou techniku koláž – akryl autor 
Vladimír Nosek. 

Umělec žije v Jindřichově Hradci, je čle-
nem Asociace jihočeských výtvarníků, jeho 
tvorba je zastoupena v mnoha galeriích 
a soukromých sbírkách. Uspořádal více než 
130 výstav, je držitelem několika ocenění – 
například ceny Intersalonu 2021, účastní 
se rovněž i charitativních projektů a dob-
ročinných aukcí. 
Vernisáž se uskuteční v Galerii města Přero-
va na Horním náměstí ve čtvrtek 9. června 
v 17 hodin, o hudební doprovod se posta-
rá duo Kateřina a Petr Stojanovi. Výstava 
potrvá do 31. července, v pátek 5. srpna 
ji vystřídá soubor fotografií o životě měs-
ta Přerova, jehož autorem je nestor české 
dokumentární fotografie profesor Jindřich 
Štreit. (red)

Obraz Vladimíra Noska Na hranici světla
 Foto: Archiv Galerie města Přerova

Budou hrát tenis i koncertovat
Na přelomu června a července budou mít Přerované opět možnost potkat 
v ulicích města známé české a slovenské osobnosti z umělecké i sportovní 
branže. Jako už každoročně se sem sjedou na tenisové soustředění Petra 
Huťky. Akce odstartuje tradičním koncertem AKUNA SHOW. Ten se uskuteč-
ní v neděli 26. června od 17 hodin na Masarykově náměstí a je bezplatný. 

„Divákům se představí Helena Vondráčko-
vá, Petr Janda, Petr Rychlý, Vašo Patejdl, 
Petr Kolář, Felix Slováček, Leona Machál-
ková, Věra Martinová, Pavel Šporcl, Miloš 
Knor, Andrea Zimányiová, Mirek Paleček, 
Ivo Jahelka, Zuzana Gamboa, Martin Hr-
dinka, Pavel Nový, Šárka Marková, Jarda 
Tauber, Zdeněk Merta, Jakub Smolík a dal-
ší,“ vyjmenovala hvězdné obsazení organi-
zátorka akce Daniela Huťková. Jak dodala, 
koncert se kvůli epidemické situaci naposle-
dy uskutečnil v roce 2019. „Tato akce má 
v Přerově tradici už přes dvacet let, první 
ročníky koncertů probíhaly v tenisovém 
areálu, následně se přesunuly na náměstí 

před radnici. Od té by se staly jednou z vý-
znamných přerovských kulturních událostí,“ 
podotkl ředitel Kulturních a informačních 
služeb města Přerova Jaroslav Macíček. 
Ve městě se v rámci tohoto týdne objeví jak 
osobnosti z umělecké branže, tak i bývalí 
špičkoví sportovci, jako například hokejis-
ta Pavel Richter, olympionička v běžeckém 
lyžování Kateřina Neumannová a mnoho 
dalších. „Od pondělí 27. června do pát-
ku 1. července budou probíhat veřejné 
dvoufázové tréninky v tenisovém areálu 
TK PRECHEZA. Týdenní soustředění uzavře 
v sobotu 2. července tenisový turnaj AKU-
NA CUP,“ doplnila Daniela Huťková.   (red)

Evropský den hudby rozezní  
21. června ulice Přerova
Po nucené pauze se vrací do města oblíbený hudební happening –  
Evropský den hudby. 

„Tento svátek vznikl na popud bývalého 
francouzského ministra kultury Jacka 
Langa roku 1981. Jedná se o celoevrop-
sky uznávaný den, který je zasvěcen hud-
bě, všem kteří se jí věnují a samozřejmě 
se v tento den konají různorodé kulturní 
akce, které jsou s hudbou spojeny,“ vy-
světluje spoluorganizátorka Evropského 
dne hudby v Přerově Marta Jandová. Po 
dvouleté pauze hudebníci v úterý 21. 

června zamíří na tradiční místa v ulicích 
Přerova – ke kašně v Kainarově ulici 
u Přerovanky, před bývalou prodejnu 
Baťa ve Wilsonově ulici a do parku u kina 
Hvězdy. „Začínáme v 15 hodin v centru 
a nejdéle se bude hrát v parku u kina, kde 
končíme kolem 19.30. Hudby totiž není 
nikdy dost,“ zdůrazňuje Marta Jandová. 
Na akci vystoupí mimo jiné kapely Rabu-
ssa, SO WHAT! a Jazz za Bukem.    (red)

Helenu Vondráčkovou přivítal v roce 2019 i přerovský primátor Petr Měřínský.
 Foto: TK PRECHEZA Přerov

Přerovská charita slaví letos sté výročí od svého založení. Oslavy odstartovaly ve čtvrtek 
19. května slavnostní vernisáží výstavy snímků světoznámého fotografa Jindřicha Štre-
ita, který jejich prostřednictvím zachytil každodenní život charitních pracovníků i jejich 
klientů. Dvacet barevných fotografií je v prostorách kina Hvězda k vidění až do úterý 
14. června – vždy v době promítání a prodeje vstupenek.  (red) Foto: Anna Vojzolová
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Taneční školu Duckbeat čeká v červnu závěrečná show i nábor „nové krve“
Taneční škola Duckbeat funguje v Přerově už od roku 2000. Není to ale jen taneční škola pro děti a dospělé. Tanečníci připravují i muzikály, vystupo-
vali v hudebních videoklipech či jako doprovod na koncertech. O historii a úspěších školy jsme si povídali hlavní trenérkou, tanečnicí a choreograf-
kou Alenou Langerovou. 

Kdo vlastně taneční školu ji založil?
Duckbeat – tehdy ještě pod názvem Taneč-
ní škola Puls – vznikla před dvaadvaceti lety 
a jejími zakladateli byli Radek Zahradník 
a David Tichý. Na soutěžích ale vystupovali 
už pod názvem Duckbeat, který tehdy kluci 
zvolili podle nějakého filmu. Zhruba v roce 
2004 předali vedení taneční školy mně. Za 
mnohaleté působení Duckbeat získal ne-
spočet titulů Mistrů České republiky, Mistrů 
Evropy, ocenění pro choreografy a mnoho 
dalších. Tituly ovšem pro Duckbeat nejsou 
prioritou – tou je spokojenost tanečníků, 
společné zážitky, taneční projekty, kvalitní 
výuka, taneční vzdělávání a růst. 

Jak funguje taneční škola dnes?  
Věnujeme se výuce tance věkovým ka-
tegoriím mini – 5 až 7 let, dětské – 8 až 
11 let, juniorské – 12 až 15 let a dospělác-
ké – nad 15 let. Vyučujeme převážně styly 
street dance, ale tanečníci se díky různým 
projektům a vystoupením věnují i jiným 

stylům jako je salsa, tango argentino, lindy 
hop, contemporary či muzikálový tanec. 
Duckbeat nabízí také celou řadu aktivit pro 
veřejnost. Zmínit můžu oblíbené dance fit-
ness, kruhové tréninky, jógu a workshopy 
různých druhů. Hlavním trenérem jsem já, 
k sobě mám ještě dva lektory. Spolupra-
cujeme i s externími lektory z jiných měst. 
Mají vzdělání v oboru trenérství a sport, 
pedagogické vzdělání a mnoho let taneční 
praxe a tanečních úspěchů. 

Jaké další aktivity organizujete mimo 
samotnou taneční školu?
Teď se soustředíme hlavně na naši spe-
ciální závěrečnou show, která proběhne 
18. června v Městském domě. Pro ty, kteří 
zvažují, že se k nám přidají, je tohle jedineč-
ná příležitost vidět naši práci a poznat nás 
blíže. Také se velmi těšíme, že snad letos 
budeme moci v rámci Vánoc v Přerově re-
alizovat Mikulášskou show s Duckbeatem. 
Ta loňská byla bohužel po dvouměsíčních 

přípravách několik dní před samotnou akcí 
z důvodu covidu zrušena. Kdo nás zná, ví, 
že součástí našich projektů jsou i muziká-
ly, ať už to byl náš první Pošli to dál, poté 
In Time nebo poslední Dreamers. U toho 
doufáme, že se nám podaří ještě repríza, 
protože sklidil velký úspěch. Za několik dní 
čekají Duckbeat soutěže Mistrovství České 
republiky pod organizací Taneční skupiny 
roku a Czech dance Tour.

Jaké úspěchy si tanečníci z Duckbeatu 
v poslední době připsali? 
Posledními úspěchy jsou 5. místo na Mist-
rovství Moravy, které si vybojovali naši juni-
orští začátečníci, a 1. místo na Mistrovství 
Moravy v dospělácké věkové kategorii hip 
hop malé formace – v obou případech to 
znamenalo postup na Mistrovství České 
republiky v Praze. Za mnohaleté působení 
Duckbeatu těch úspěchů byla celá řada, 
naši tanečníci měli možnost vystupovat 
s Terezou Kerndlovou a dalšími umělci, být 
součástí mnoha videoklipů, podílet se na 
různých projektech a vystoupeních. Já jsem 
v roce 2014 získala cenu Richarda Hesse – 
Choreograf roku. Jako tanečnice a choreo-
grafka už mnoho let spolupracuji s Terezou 
Kerndlovou nebo Benem Cristovaem. Za-
tančila jsme si i ve videoklipu s Katy Perry.  
Největší úspěch ale tkví v tom, že můžu 
sledovat růst mých svěřenců, a to nejen 
ten taneční. Někteří tanečníci jsou v Duc-
kbeatu od svých 7 let a teď už jsou dospělí. 

Kdy se k vám mohou malí tanečníci 
přihlásit? 
Nábor do taneční školy Duckbeat máme 
ve dvou etapách v červnu a v září. Takže, 
kdo nestihne červnový nábor, který bude 
probíhat ve dnech 16. a 20. června od 

16 do 18 hodin u nás v Teličkově 6b, má 
ještě možnost přijít v září. Hlásit se k nám 
mohou i úplní začátečníci. Nábor probíhá 
formou ukázkového tréninku a podání 
veškerých potřebných informací. Nově 
od září otevíráme kurz pro ty nejmenší ve 
věku od 3 až 4 let, který je zaměřen na 
všestrannou pohybovou přípravu a pohy-
bové hry. Tento kurz bude probíhat jed-
nou týdně, ostatní tanečníci mají tréninky 
dvakrát týdně. 

Jak jsou na tom děti po fyzické stránce 
po covidové pauze? 
Fyzická kondice se určitě většině z nich 
zhoršila. Děti vlastně nedělaly téměř dva 
roky vůbec nic. Naši tanečníci se do kondi-
ce dostali poměrně rychle, ale hlavně díky 
pohybové a svalové paměti, kterou měli 
z tréninků před pandemií. Ti, kteří před-
tím sportovali se dostávají do formy rych-
leji oproti těm, kteří nastoupí například ve 
věku juniorů a nemají téměř žádné zkuše-
nosti se sportem. Tam vidíme největší ne-
dostatky v držení těla, koordinaci, obrat-
nosti a dokonce zvládnutí jednoduchých 
prvků. V Duckbeatu se kromě tancování 
na trénincích věnujeme i kondiční přípra-
vě, která je důležitou součástí tréninku. 

 (red)

Malí sportovci zamíří i do Přerova
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže pořádá společně s Českým olym-
pijským výborem Olomoucký kraj. Závodit se bude i v Přerově. 

Přípravy na dětskou letní olympiádu, 
kvůli které přijedou ve dnech 26. až 30. 
června do Olomouckého kraje čtyři tisíce 
sportovců z celé České republiky, vrcholí. 
Během čtyř dnů se rozdá 686 sad me-
dailí, závodníci se utkají ve 20 sportech 
a 73 disciplínách, poprvé se letos bude 
i šermovat. „Do Přerova zamíří střelci, 
hrát se zde bude i badminton, skvělý po-
vrch haly v Žeravicích si zase užijí mladé 
házenkářky. Orientační běžci si zazávo-
dí v okolí Helfštýna. Sportovci, kteří se 
umístí na prvních příčkách, pak prožijí 
hned dva předávací ceremoniály. Na 
sportovišti dostanou plyšového maskota 
Oldu a u Olympijského domu v Pevnosti 
poznání pak bude každý den v podve-

černích hodinách slavnostní medailový 
ceremoniál,“ pozval veřejnost na závo-
diště i do Olympijského domu náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Michal 
Zácha.  (red)

Valašské kroky vedou na Rusavu
Už 49. ročník tradičního pochodu 
36 000 valašských kroků pořádá Klub 
přátel turistiky a sportu Přerov. Akce se 
uskuteční v sobotu 4. června. Sraz účast-
níků je na parkovišti u krytého bazénu 
v Přerově v čase od 7.45 do 8.00 hodin. 
Cena účastnického listu činí 150 korun 
a zahrnuje občerstvení, diplom, přepra-
vu na místo startu a odvoz z Rusavy do 
Přerova. Předprodej zajišťuje prodejna 
Tabák na Žerotínově náměstí 5. Turisté 
se mohou vydat na dvě různě dlouhé 
trasy: 25 kilometrů (Lázy – Háje – Če-
četkov – Bludný – Troják – Tři kameny 
– Klapinov – Pardus – Rusava) a 15 ki-
lometrů (Troják – Tři kameny – Klapilov 
– Pardus – Rusova). Cíl pochodu je na 
koupališti na Rusově. Účastníci se mo-
hou těšit na vystoupení hudební skupiny 

Freďáci, která zahraje od 12 hodin. Bližší 
informace získají zájemci na telefonu 
777000381, emailu info@kpts.cz či na 
webových stránkách www.kpts.cz.  (red)

Tanečníci Duckbeatu trénují v prostorách obchodního centra Leon v Teličkově ulici. Ve-
doucí souboru je Alena Langerová (vlevo – v černém). Foto: Anna Vojzolová

Sportovní střelba
Městská sportovní hala, Petřivalského 
2884/3
Badminton
Badminton aréna, Denisova 2916/9
Házená 
SPORT COURT, U Stadionu 214/7, 
Žeravice
www.odm.cz

Dance show
Závěrečná taneční show celé školy se 
koná v sobotu 18. června v 18 hodin 
v Městském domě. Nebudou chybět 
ani speciální hosté, videoprojekce 
a spousta zábavy. Vstupenky v před-
prodeji jsou k dostání v Taneční škole 
Duckbeat a na telefonu 608 362 767. 
Cena: 200 Kč

Podle svých schopností si mohou turisté 
vybrat ze dvou tras. 
 Foto: Archiv Klub Českých turistů
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161
1.6. Rusava – Stiborové boudy – Pod Ly-
sinou – Holešov, 13 km, bus 8.00, vede 
H. Dittelová
4.6. Vysoké Žibřidovice – Vysoká – Štvani-
ce – Staré Město pod Sněžníkem, 18 km, 
vlak 6.35, vede M. Ligurský
8.6. Lipník n.B. - Podhůra – Helfštýn – po-
dél Bečvvy – Lipník n.B., 13 km, bus 9.00, 
vede V. Mužíková
11.6. Hošťálková – Chléviska – Janišovský 
vrch – Vsetín, 15 km, bus 6.35, vede V. 
Mužíková
18.6. Halenkov – Kohútka – Vranča – 
Nový Hrozenkov, 17 km, vlak 6.28, vede 
H. Dittelová
22.6. Bělotín – Nejdek – Dobešov vrch - 
Odry, 13 km, vlak 7.28, vede H. Dittelová
25.6. Konické štrapáce, turistický pochod 
na trasách 35, 20, 10 a 6 km
Na kole okolo Konice, cykloturistická jízda 
na trasách 120, 90, 60, 40 a 20 km
Obě akce v Konici pořádá odbor KČT
29.6. Moravský Beroun – NS Křížový 
a Kočičí vrch – Slunečná – Dětřichov nad 
Bystřicí, 13 km, vlak 6.35, vede H. Ditte-
lová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 
725 017 083
2.6. Kunětická hora-Pardubice, 12 km, 
vede Michňová, vlak 6.12 
2.6. Čermná ve Slez. motýlí údolí-Bu-
dišov n.B., 11 km, vede Bernátová, vlak 
8.24 
4.6. Roštín-Brdo-Bunč-Velehrad, 19 km, 
vede Válková, vlak 6.11 
9.6. Česká Třebová-Kozlov-Česká Třebo-
vá, 14 km, vede Michňová, vlak 8.12 
9.6. Zahrádky-Moštěnice-Přerov, 9 km, 
vede Sabóová, 9.00, sraz u hypernovy
11.6. Kuřim-Babí lom-Vranov-Útěchov, 
15 km, vede Šťávová, vlak 7.37, vedoucí 
z Brna, KPČ
16.6. Dobrčice-Kocanda-Horní Moště-
nice, 10 km, vede Láhnerová, bus 7.45, 
nást. č. 14
16.6. Kokory-Čelechovice-Nelešovice-Ko-
kory, 10 km, vede Lančová, bus 7.30, ve-
doucí z Kokor, nást. č. 15
18.6. Oldřichovice-Javorový-Guty-Střítež 
u Č.T., 17 km, vede Sedláková, vlak 6.05, 
účast nahlásit vedoucí
23.6. Kroměříž-Zámecké zahrady, 10 km, 
vede Bernátová, vlak 8.57
30.6. Újezdec-Švédské šance-Přerov, 
8 km, vede Szabóová, bus 9.10, nást. č. 5
30.6. Suchdol-Sovinec-Nový Jičín, 16 km, 
vede Peprnová, vlak RJ 7.24
Výzva: Klub českých turistů hledá dob-
rovolníky na značení turistických tras, 
nejlépe dvojice, vítáni jsou i jednotlivci, 
kontakt: Josef Hrabal, tel: 736 754 172

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 
KČT TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz, Tomáš Beránek, tel.: 
602 575 673
3.–18.6. Skotsko na kole –  jednodenní 
hvězdicové etapy s podporou busu, den-
ní cyklotrasy 40-80 km, Edinburg, ostrov 
Skye, jezero Loch Ness, nejvyšší hora Ben 
Nevis, údolí Glen Coe, hrad Stirling
7.6. Schůze v restauraci Pivovar v 19.00 
10.–12.6. Moravský kras na kole, pátek 
Přerov-Bukovinka (70 km), sobota okruh 
Moravský kras (65 km), neděle Bukovin-

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.06. 15.30 Zlouni DEN DĚTÍ V KINĚ, dabing 80,-
01.06. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství DEN DĚTÍ V KINĚ, dabing 100,- 12+
01.06. 20.00 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
02.06. 10.00 Po čem muži touží 2 BS 80,-
02.06. 17.30 Tři tygři: Jackpot 160,6 12+
02.06. 18.00 Ženy a život    160,-
02.06. 20.00 Pánský klub RP 160,- 12+
03.06. 18.00 Pánský klub 160,- 12+
03.06. 20.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
04.06. 15.30 Zakletá jeskyně  P, Bijásek 160,-/140,-
04.06. 17.30 Pánský klub 160,- 12+
04.06. 19.30 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
05.06. 10.00 Zakletá jeskyně     Bijásek 160,-/140,-
05.06. 15.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
05.06. 18.00 Poslední závod BS 80,- 12+
05.06. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
06.06. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
06.06. 20.00 Pánský klub 160,- 15+
07.06. 17.30 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
07.06. 20.00 Po čem muži touží 2 LEVNÉ ÚTERÝ 80,-
08.06. 17.00 Jurský svět: Nadvláda      PŘEDPREMIÉRA, dabing 160,- 12+
08.06. 20.00 Tutanchamon-poslední výstava RP, ART, titulky 160,-
09.06. 10.00 Vyšehrad: Fylm BS 80,- 12+
09.06. 17.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
09.06. 20.00 Jurský svět: Nadvláda RP, titulky 160,- 12+
10.06. 17.00 Jurský svět: Nadvláda 3D dabing 160,- 12+
10.06. 20.00 Pánský klub 160,- 12+
11.06. 15.30 Náměsíčníci   P, Bijásek, dabing 160,-/140,-
11.06. 17.00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
11.06. 20.00 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
12.06. 15.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
12.06. 18.00 Vyšehrad: Fylm     BS 80,- 12+
12.06. 20.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
13.06. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D, dabing 180,- 12+
13.06. 20.00 Ženy a život 160,-
14.06. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
14.06. 20.00 Tři tygři: Jackpot česky 160,- 12+
15.06. 17.00 Jurský svět: Nadvláda titulky 160,- 12+
15.06. 20.00 Plná 6 P 160,-
16.06. 10.00 Známí neznámí   BS 80,- 12+
16.06. 17.30 Kdyby radši hořelo  RP 160,-
16.06. 20.00 Pánský klub 160,- 12+
17.06. 17.30 Andílci za školou P 160,-
17.06. 19.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
18.06. 15.00 Rakeťák  P, Bijásek, dabing 160,-/140,-
18.06. 17.30 Andílci za školou 160,-
18.06. 20.00 Tři tygři: Jackpot česky 160,- 12+
19.06. 15.30 Rakeťák Bijásek, 3D, dabing 180,-/160,-
19.06. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
19.06. 20.00 Po čem muži touží 2 BS 80,-
20.06. 18.00 Pánský klub 160,- 12+
20.06. 20.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
21.06. 17.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
21.06. 19.30 Seveřan LEVNÉ ÚTERÝ 80,-
22.06. 17.30 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+
22.06. 20.00 George Michael Freedom Uncut RP, titulky 160,-
23.06. 10.00 Po čem muži touží 2 BS 80,-
23.06. 18.00 Prezidentka    RP 160,- 12+
23.06. 20.00 Elvis RP, titulky 160,-
24.06. 18.00 Pánský klub P 160,- 12+
24.06. 20.00 Párty Hárder  P 160,- 15+
25.06. 15.30 Rakeťák Bijásek, dabing 160,-/140,-
25.06. 17.30 Prezidentka 160,- 12+
25.06. 19.30 Párty Hárder 160,- 12+
26.06. 10.00 Zakletá jeskyně     Bijásek 160,-/140,-

26.06. 15.30 Mimoni: Padouch přichází PŘEDPREMIÉRA, 
Bijásek, dabing 160,-/140,-

26.06. 17.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
26.06. 20.00 Elvis titulky 160,- 12+
27.06. 18.00 Prezidentka 160,-
27.06. 20.00 Párty Hárder 160,- 15+
28.06. 18.00 Prezidentka 160,- 12+
28.06. 20.00 Vyšehrad: Fylm LEVNÉ ÚTERÝ 80,- 12+
29.06. 17.30 Elvis titulky 160,-
29.06. 20.00 Párty Hárder 160,- 15+

30.06 10.30 Mimoni: Padouch přichází Za vysvědčení do kina, 
dabing 160,-/140,-

30.06. 12.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství Za vysvědčení do kina, 
dabing 80,- 12+

30.06. 15.00 Jurský svět: Nadvláda Za vysvědčení do kina 160,- 12+
30.06. 18.00 Tři tygři: Jackpot Za vysvědčení do kina 80,- 12+
30.06. 20.00 Pánský klub 160,- 12+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

ka-Tovačov-Přerov (70 km), penzion Ra-
kovec polopenze
11.6. Z Chválkovic do Chválkovic, pěší 
trasy 16-50 km, cyklo 50-100 km, start 
6-10 hřiště TJ Sokol
11.9. Memoriál Jaroslava Švarce, pěší tra-
sy 6-50 km, start 6.30-9.00 Velký Újezd, 
hřiště TJ Sokol
25.6. Konické štrapáce, Na kole okolo 
Konice, pěší trasy 6-35 km, cyklotrasy 20-
120 km, start 6.30-9.30 Konice

 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
4.–5.6. Regionální výstava králíků, drůbe-
že, holubů a okrasného ptactva, včetně 
17. ročníku expozice českých a morav-
ských králíků a farmářské trhy
12.6. Setkání chovatelů
19.6. Bleší trhy
26.6. Setkání chovatelů

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
14.6., 15.30 Ukončení školního roku - na 
dopravním hřišti u Atlasu, ukázky činnosti 
zájmových kroužků SVČ Atlas a Bios
Zbývají poslední volná místa na táborech 
pobytových i příměstských, bližší informa-
ce u vedoucích letních táborů.

FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.6., 9.00 – 16.00 náměstí T. G. Masaryka 
Prodej pečiva, uzenin, mléčných výrobků, ko-
ření, rukodělných výrobků a mnoha dalšího. 

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
12.6., 13.30, Nedělní party 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Harmony
16. 6., 17.00, Galavečer Moravské školy 
tance 
Na jevišti se představí žáci Moravské ško-
ly tance -  od těch nejmenších z Taneční 
výchovy s pohádkou Cesta na měsíc až 
po žáky Současného tance s přehlídkou 
choreografií a ukázek tanečního divadla
26.6., 13.30, Nedělní party 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Mini

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
6.6. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Zrozeni k chůzi – Olga Župková
9.6.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
13. 6. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Afrika IX. část – Bedřich  Šuba
16.6. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
20. 6. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 volně prodejné přípravky proti záně-
tu a na hojení ran – Kateřina Papšíková
22.6. 
Výlet: Stezka korunami stromů Valaška-
-Pustevny, odjezd vlakem v 6.28, sraz na 
vlakovém nádraží v 6.15, předpokládaný 
návrat v 17.00, vstupné na stezku 200 Kč
23.6. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
27.6. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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9.45 cvičení paměti hrou – Olga Župková 
30.6. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
PC kurz pro všechny co neumí zapnout 
počítač a nebojí se myší. (7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15), začátek 5.9., 
cena 450 Kč, Centrum SONUS, Palac-
kého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel.  
777 729 521

FOLKORNÍ FESTIVAL PŘEROV
8.6. povídání o víně spojené s degustací 
a s cimbálovkou v parku Michalov
10.6. Horňácká muzika Petra Mičky na 
hradbách, afterparty v Basecampu
11.6. od 13.30 hlavní program na Horním 
náměstí – vystpupení všech festivalových 
souborů včetně rodáků z Chorvatska

PŘEROVSKÁ 200KA
18.6. jubilejní 40. ročník závodů v rych-
lostní kanoistice na řece Bečvě, závody 
všech věkových kategorií
K1, K2, C1, C2 - 200m, K1, C1 - 2km.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Výstavy:
od 1.6. do 30.8. Čtvero ročních období – 
LÉTO, výstava školních obrazů, chodba ve 
2. patře, vstupné 20/10 Kč
do 26.6. Kartograf Jan Amos Komenský – 
výstava unikátní sbírky Komenského map 
Moravy, kaple přerovského zámku, vstup-
né 40/20 Kč
do 24.7. Cesty do pravěku aneb Ve sto-
pách Zdeňka Buriana – výstava sdružení 
výtvarníků Paleoart – Art and science, vel-
ký výstavní sál, vstupné 60/30 Kč
od 24.6. do 18.9. Anna Sypěnová Němco-
vá – Proč malovat? Výběr z díla přerovské 
malířky, historický sál, vstupné 40/20 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST! Pouze 7.6. – Jak se 
maluje pravěk? Beseda a výtvarný workshop 
pod vedením malíře Petra Modlitby pro žáky 
ZŠ, začátek od 9.00, 10.30, 12.,0 a od 13.30, 
kapacita max. 30 žáků. 80 minut, 60 Kč/žák, 
v případě zájmu volejte: 581 250 531
Aktuální nabídku edukačních programů si 
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
1.6. Den dětí - motýlí bál - výtvarná dílna 
pro rodiny s dětmi a připomínka přerov-
ského učitele a entomologa Ladislava Hu-
dečka, 15.00 - 17.00, na nádvoří přerov-
ského zámku, v případě deště v prostoru 
Vševědárna, výroba motýlích masek a pa-
pírových motýlků, součástí vstupného do 
muzea, děti do 6 let zdarma
7.6. Ve stopách Zdeňka Buriana - před-
náška malíře paleoartu Petra Modlitby ne-
jen o díle Zdeňka Buriana, od 17.00 v tzv. 
Vševědárně (1. patro přerovského zámku, 
Horní náměstí 1), po přednášce následuje 
komentovaná prohlídka výstavy Cesty do 
pravěku, vstupné 40/20 Kč
9.6. Vlakový zájezd - exkurze za památ-
kami města Prostějova s odborným ko-
mentářem historika Mgr. Kamila Lukeše, 
společný sraz před nádražní budovou 
v Prostějově v 8.00, přihlášky odevzdávej-
te na pokladně muzea, cestovné a vstupy 

si hradí každý sám
15.6. Všichni tvoří na nádvoří – mýdlové 
bubliny - tvořivá dílna pro malé i velké, vý-
roba korálkových oček na mýdlové bubliny, 
pokus o co největší bublinu, 15.00 – 17.00 
na nádvoří přerovského zámku, za nepří-
znivého počasí v interiéru, vstupné 20 Kč
23.6. Anna Sypěnová Němcová – Proč 
malovat? - vernisáž výstavy děl přerovské 
malířky, hudební host vystoupí Jakub Cer-
maque, v 17.00 na nádvoří přerovského 
zámku, za nepříznivého počasí ve slav-
nostní síni, vstup zdarma
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si vy-
hrazuje právo na změny v programu. Více 
informací: Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, 
mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@prero-
vmuzeum.cz nebo www.prerovmuzeum.cz 

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:
4.6. Ornitologická exkurze – Záhlinice – 
sraz v 8.15 před hospodou U Čápa v Záh-
linicích, ukončení asi ve 14.00
11.6. Víkend otevřených zahrad – park 
Michalov - prohlídka parku s průvod-
cem, vyprávění o historii i dřevinách, sraz 
v 9.00 u fontány v centru parku
21.6. Všichni tvoří na nádvoří: výroba 
hmyzích domků – dřevěné stavebnice 
a nástroje budou zajištěny, počet míst 
omezen, od 15.00 v prostorách přerov-
ského zámku, 100 Kč za stavebnici + 
20 Kč vstupné, přihlášky na tel. 581 219 
910 nebo syrycanska@prerovmuzeum.cz
25.6. Cyklovýlet za vlhami a břehulemi - 
projížďka kolem řeky Bečvy na hnízdiště 
u Oseka nad Bečvou, odjezd v 9.00 hodin 
od budovy ORNIS, vstupné 20 Kč.
Ekoporadna – pondělí až pátek, 9.00 – 
15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na  
https://ornis.cz/ nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci červnu: otevřeno 
denně kromě pondělí, 9.00 –18.00
Výstavy:
od 11.6. do 7.8. Ocelová torza - mono-
grafická prezentace aktuálního díla Poldi 
Habermanna, H-studio na třetím nádvoří, 
vstupné je součástí vstupného na hrad
do 9.10. 40 let Hefaistonu - hradní gale-
rie na druhém nádvoří, vstupné součástí 
vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
11.6. Otevření výstavy Ocelová torza - 
monografická prezentace aktuálního díla 
Poldi Habermanna, sochaře pracujícího 
v kovu. 
18.6.Helfštýnské ateliéry s knižními trhy 
- přehlídka profesí Muzea Komenského 
v Přerově na pro celou rodinu, archeolo-
gický koutek, ornitologická sekce, výtvar-
ný ateliér, kovárna, koncerty nebo insce-
nované čtení, celý den budou probíhat 
tradiční Knižní trhy 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
13.6. – 17.6. Prodej vyřazených knih a časo-

pisů, suterén MK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, každý den kromě středy 8.00 – 17.00
Akce pro děti:
2., 9., 16., 23. a 30.6. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 12.00 - 17.00
3., 10., 17. a 24.6. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 - 16.00 
9.6. Tvořivá dílna – zvony, zvonky, zvoneč-
ky, půjčovna pro děti, Palackého 1, 14.00 
- 17.00
30.6. Ukaž nám své vysvědčení! – drobná 
odměna za každé vysvědčení, půjčovna 
pro děti a pobočky Předmostí a Velká 
Dlážka, v provozní době knihoven
Akce v místních částech:
2.6. Soutěže, kvízy a hry ke Dni dětí, 
Dluhonice a Újezdec, v provozní době 
knihovny1.6. – 30.6. Tvořivé dílny – žel-
ví kamarádi, Čekyně a Lýsky, v provozní 
době knihoven 
6.6. – 23.6. Tvořivé dílny – pítko pro ptáč-
ky, Lověšice, v provozní době knihovny
21., 23., 28.6. Tvořivé dílny – Prázdni-
ny jsou tady!, Újezdec, v provozní době 
knihovny
23.6. Tvořivá dílna – Hurá, prázdniny (vý-
roba majáku a loďky), Žeravice, v provozní 
době knihovny

KAFE OD HOLKY
Mostní 13, tel.: 775 775 590
V kavárně se představí umělkyně Ivana 
Kotásková, která žije a pracuje v Napaje-
dlech. Ve své tvorbě se věnuje perokres-
bě, terakotovým plastikám, tmeleným 
reliéfům a akvarelu. Vystavovat bude své 
akvarely krajin. Výstava potrvá do polovi-
ny července

GALERIE ESO
Kratochvílova 22
V měsíci červnu můžete v galerii mimo ji-
ných vidět i zbrusu nové obrazy od brněn-
ského autora Jiřího Vidláka. Ten maluje 
optimistická, humorná díla, která vykouzlí 
úsměv na tváři. Jak sám stále žádanější 
autor na české umělecké scéně říká, ma-
luje pro ty, chtějí z obrazu načerpat radost 
a chuť do života, zapomenout na staros-
ti všedních dní a hlavně vidět humor ve 
všem kolem. Ve svých obrazech nenuceně 
představuje veselé příběhy a úsměvné si-
tuace každodenního života. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Krajiny vnější a vnitřní
Tradiční výtvarná výstava studentů 
Gymnázia Jakuba Škody je inspirována 
stejnojmennou knihou od Václava Cílka. 
V průběhu školního roku se studenti 
věnovali tématu reálné krajiny kolem 
nás, ale i symbolické krajině naší duše. 
Na výstavě uvidíte i práce, které vznikly 
dříve a díky covidové karanténě nebyla 
možnost je vystavit. Vedle portrétů, záti-
ší, kašírovaných objektů, balených soch 
najdete i díla reklamy nebo animace. 
Autory výtvarných děl jsou studenti ve 
věku od dvanácti let do devatenácti let. 
Jaroslav Anděl, SLOVA: SVĚDCI A PA-
CHATELÉ, 18. a 19.6 1945
Paměť se předává a udržuje skrze slova 
a obrazy. Tato výstava přináší obrazy slov 
svědků a pachatelů jednoho z nejhrůz-
nějších zločinů spáchaných příslušníky 
československé armády na Karpatských 
Němcích a Slovácích, kteří se vraceli 

po skončení války domů na Slovensko. 
Stalo se tak na Švédských šancích u Pře-
rova 18. a 19.6 1945. Vystavené práce 
zviditelňují tento proces výtvarnými pro-
středky, to jest symbolickým způsobem. 
Jednotlivé obrazy vybírají z výpovědí 
očitých svědků a pachatelů textové pa-
sáže, často jen jednotlivá slova a slovní 
spojení, a řadí je do různých souvislostí 
a konfrontací.

GALERIE VÝKLAD PASÁŽ
Tetiana Kovalenko – OBRAZY
Dva životy-dva světy/ Mír a válka-radost 
a smutek
Výstava ukrajinské malířky z Charko-
va, která díky svým přátelům našla azyl 
v Přerově. Město si velmi oblíbila, již dva 
měsíce zde maluje, a tak mohla vznik-
nout výstava obrazů přerovských moti-
vů. Jak sama říká - její kreativita ji nutí 
překonávat smutné myšlenky a nejistotu 
a vidět krásu. Žije v přátelském a krás-
ném Přerově, mezi laskavými lidmi, kteří 
jí pomáhají.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Absolventská výstava ZUŠ
Nejlepší výběr z žákovských prací formou 
tradiční Absolventské výstavy nabízí gale-
rie do neděle 5. června. Mladí umělci ze 
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka 
v Přerově zde po tříleté přestávce zaviněné 
covidem prezentují své práce kresebné, 
malířské, keramické i prostorové. Podívaná 
sestává z více než 150 exponátů, nechybí 
například dekorované deštníky tematicky 
zaměřené na Květinové kompozice, výrob-
ky s tematikou Na hlavu nebo Mánesovské 
výjevy. K vidění jsou například také origi-
nálně dekorovaná židle, portréty Přerova-
nů nebo keramická busta. 
Vladimír Nosek: Na hranici světla
Tvorbu inspirovanou fenomenálním výtvar-
níkem Jiřím Kolářem představí od 9. června 
jihočeský výtvarník Vladimír Nosek. Vysta-
veny budou soubory koláží pod souhrnným 
názvem Na hranici světla. Autor pracuje 
s geometrií i grafickým citem, prvotně růz-
né koláže nyní prezentuje v ucelených sou-
borech, svázaných tematicky i výtvarnou 
technikou. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 
9. června v 17 hodin, o hudební doprovod 
se postarají Kateřina a Petr Stojanovi.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
BnB 10
Výstava věnovaná 10. narozeninám 
nadačního fondu Blues nad Bečvou je 
procházkou po aktivitách fondu od jeho 
vzniku v roce 2013 až po současnost. Ne-
byly to jen vlastní festivaly a koncerty, ale 
též dárcovství krve, support pro Přerovský 
jazzový festival formou legendárního Jaz-
zu u piva, organizování Letního kina pod 
Jeřábem, mezinárodní workshopy nebo 
fotografické výstavy.

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR VOKÁL 
22. června od 18 hodin proběhne koncert 
na Letní divadelní scéně. Při dešti se kon-
cert přesouvá do zámecké síně.  

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI 
Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov naleznete na: 
www.sportoviste-prerov.cz

Změny v konání mohou být z důvodu 
aktuální covid-19 situace vyhrazeny.
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Noc kostelů otevře v pátek 10. června boží chrámy pod rouškou tmy

V pátek 10. června se uskuteční Noc kos-
telů – každoroční akce, která má přiblížit 
široké veřejnosti křesťanství. Ve večerních 
a nočních hodinách budou po celé České 
republice i v dalších evropských zemích 
zpřístupněny některé kostely různých 
křesťanských církví. Konat se zde budou 
koncerty, přednášky, probíhat budou i ko-
mentované prohlídky. Návštěvníci mají 
možnost nahlédnout do kostelních sakristií 
či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na 

varhany, vystoupat na věže. Akce vznikla 
v roce 2001 v Německu a v České repub-
lice se koná od roku 2011, kdy se do ní 
zapojila téměř tisícovka kostelů. Brány kos-
telů se opět otevřou i v Přerově. 

Kostel sv. Vavřince 
Kostel otevřen od 19.30 do 22.00
Program:
•  prohlídka sakristie a bohoslužebných 

předmětů

•  prohlídka kostelního kůru a varhan
•  prohlídka historických kněžských ornátů 

z 19. až 20. století 
•  prohlídka kostelní věže a zvonu
•  kvíz Noc v Bibli
•  možnost návštěvy farní prodejny knih 

a dárkových předmětů

Kostel sv. Michaela Archanděla na Šířavě
Kostel otevřen od 18:00 do 21:00
Program:
18.00 – 19.00 Koncert přerovské scholy 
Boží Bang
19.00 – 21.00 Možnost soukromé prohlíd-
ky, příležitost ke ztišení, zamyšlení a mod-
litbě

Kaple sv. Jiří
Kostel otevřen od 20.00 do 22.00
Program:
20.00 – 22.00 Možnost soukromé prohlíd-
ky a  ztišení

Kostel sv. Maří Magdalény
Kostel otevřen od 19.00 do 22.00
Program
19.00 – 21.00 Příběh Marie Magdalény 
(seznámení
se životem patronky kostela – kvíz)
21.00 – 21.00 Příležitost ke ztišení, zamyš-
lení a modlitbě při světle svíček

Farnost letos slaví 250 let od přestavby 
kostela a srdečně zve k návštěvě

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Chrám otevřen od 19.00 do 22.00
Program:
19.00 – 19.05 Zahájení a úvodní slovo
19.05 – 19.30 Vystoupení pěveckého sou-
boru Vokál
19.30 – 20.00 Komentovaná prohlídka 
chrámu a výstavy

Kostel Českobratrské církve evangelické 
v Přerově 
Kostel otevřen od 18.00 
Program:
18.00 Úvodní slovo
18.05 – 18.50 Veřejné čtení z díla J. A. Ko-
menského
19.00 – 20.00 Koncert Add Gospel před 
kostelem
20.15 Komentovaná prohlídka kostela

Doprovodný program:
•  výstava obrazů Otakara Hudečka
•  výstava ilustrací z života Komenského 
•  informační stánek Anonymních alkoholiků
•  Labyrint světa kostela a ráj srdce – pro-

gram s tvořením pro děti
•  posezení na zahradě, grilování

Kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích
Kostel otevřen od 18.00 
Program:
18.00 Přednáška s promítáním – Kamil 
Šromota: Zpráva o putování po Svaté zemi 
 (red)

Kostel Českobratrské církve evangelické  Foto: Anna Vojzolová

Architektonické skvosty knihovny už nejsou skryty očím čtenářů

V prostorách haly Přikrylovy vily, v níž od 50. let minulého století sídlí knihovna, se nacházel archiv knih. V průběhu uplynulých několika týdnů bylo na čtrnáct a půl tisíce svazků převezeno do 
nedalekých prostor bývalé galerie Atrax a místo neútulného archivu vznikla odpočinková zóna s čítárnou. Čtenáři tak mohou obdivovat původní okenní vitráže, mozaikovou podlahu, dřevěné 
schodiště i krb s římsou. Dům na Žerotínově náměstí s číslem popisným 211, kde knihovna sídlí, si nechal postavit roku 1926 majitel cihelny v Předmostí Karel Přikryl.   (red) Foto: Město Přerov


