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Městská knihovna by se v budoucnu měla přestěhovat na novou adresu – Čechova 243. Propojením s kinem Hvězda by Přerované získali nové kultur-
ně společenské centrum. Jeho podobu by měla určit dvoukolová architektonická soutěž. 

Už 63 let sídlí přerovská knihovna v provi-
zoriu Přikrylovy vily na Žerotínově náměs-
tí 36, což bylo před znárodněním rodinné 
sídlo majitele cihelny v Předmostí. Více 
než šest desítek let tak zůstávají prostory 
stejné, role knihoven se přitom zvláště 
v posledních letech mění. Už to nejsou 
jen půjčovny knih, ale také galerie, ko-
munitní centra, kavárny. „Uživatelé mají 
mít dostatek místa pro relaxaci s knihou 
i bez ní, pro setkávání s přáteli, spolužáky, 
osobnostmi regionu, tématy, která mís-
tem rezonují. My si musíme pro pořádání 
besed, přednášek nebo jiných větších 
akcí sály pronajímat v různých budovách 
města. Na každém kroku nás tak limitu-
je nedostatek místa pro knihy, uživatele, 
služby,“ posteskla si ředitelka knihovny 
Edita Hausnerová. Letos v květnu se sice 
podařilo rozšířit obsluhovanou plochu 
půjčovny pro dospělé o zhruba 20 me-
trů čtverečních, pro splnění současných  
standardů to ale stále nestačí. Například 
bezbariérovost splňuje pouze jedna po-
bočka městské knihovny na Velké Dlážce, 
sociální zázemí hlavní budovy na Žerotí-
nově náměstí určené pro veřejnost se 
nachází ve sklepení. Pracovní skupina slo-
žená ze zástupců všech politických klubů 
proto hledala pro knihovnu nové zázemí. 

Do finále postoupily tři varianty – novo-
stavba Na Marku, rekonstrukce budovy 

bývalé Základní školy v Palackého ulici 
a Čechova ulice. „Shodli jsme se na třetí 
variantě formou přístavby kina Hvězda. 
Nové sídlo by mělo splňovat parametry 
moderní takzvaně komunitní knihovny – 
bude to prostor pro setkávání lidí s do-
minantní knihovnickou funkcí,“ podotkl 
náměstek Petr Kouba. Jak doplnil, měly 
by se zde konat kulturní akce a přednáš-
ky, probíhat vzdělávání univerzity třetího 
věku, promítat dokumentární filmy, ne-
bude chybět ani knižní kavárna. „Kino 
má prostory, které můžeme pro knihovnu 
využívat a nemusí být zahrnuty do plá-
nované přístavby, tudíž výrazně ušetříme 
v rozpočtu. Jde například o kinosál, kde 
bychom mohli realizovat vzdělávací a kul-
turní aktivity, nebo prostory chodeb. Už 
teď je kino využívá k pořádání výstav,“ 
upřesnila Edita Hausnerová. Nové prosto-
ry by měly být vzdušné, otevřené, atrak-

tivní, bezpečné, bezbariérové, otevřené 
pro každého, ať už se jedná o milovníka 
knih či nikoli.  
Pracovní skupina už doporučila radě a za-
stupitelstvu města, aby byla vyhlášena 
dvoukolová architektonická soutěž. „V prv-
ním kole se bude řešit urbanistická koncep-
ce celého prostoru – umístění stavby, orga-
nizace území, pěší trasy, doprava, parkování 
a zejména zeleň. „Druhé kolo, kam by po-
stoupila už jen vybraná část účastníků sou-
těže, by řešila detailně samotnou stavbu, 
architekturu a technická řešení, například 
napojení na objekt Kina Hvězda. Novostav-
ba by tedy měla dát impulz k revitalizaci 
blízkého náměstí Přerovského povstání,“ 
vysvětlil náměstek Kouba. A jak by měla 
nová knihovna vypadat? „Předpokladem  
je zachování všech dnes existujících sou-
částí území - tedy zejména zeleně ve formě 
 Pokračování na str. 3 

Knihovna dostane nové místo. Přístavbou ke kinu má v Čechově 
ulici vzniknout unikátní propojení dvou kulturních stánků

Nová knihovna, zde v podobě známé „chobotnice“ architekta Jana Kaplického, by 
měla být impulzem pro revitalizaci celého prostoru náměstí Přerovského povstání 
včetně řešení parkoviště.  Foto: Vizualizace města

Největší kulturní a společenská akce letošního roku je tu - jubilejní dvacáté Svatovavřinecké hody odstartují 5. srpna. Přerované se 
mohou těšit na koncerty, výstavu, historický průvod, jarmark i hodové mše. Více informací o třídenních oslavách na str. 4.
  Foto: Město Přerov
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Archeologické objevy 

Další doklady pravěkého osídlení našli 
archeologové přerovského Muzea Ko-
menského v místní části Kozlovice, kde 
v areálu bývalého zemědělského družstva 
prozkoumávají trasu výkopu pro položení 
dešťové a splaškové kanalizace. Území se 
nachází na staré říční terase řeky Bečvy, 
která současnou nivu nápadně převyšuje 
o několik metrů. „Jednalo se o sídlištní 
jámy zahloubené před několika tisíci lety 
do štěrkopísčitých sedimentů naplavených 
v dávné minulosti řekou. V zásypech pra-
věkých jam se nám podařilo získat části 
keramických nádob, z nichž některé byly 
zdobené plastickou páskou. Povrch části 
nádob byl upraven hrubším prstováním 
nebo leštěním,“ popsal vedoucí záchran-
ného archeologického výzkumu Zdeněk 
Schenk. Původní osídlení v lokalitě určené 
pro výstavbu rodinných domů lze podle 
něj předběžně datovat do doby bronzové 
a starší doby železné. 

Participativní rozpočet
Už v polovině srpna se lidé dozví, který 
z projektů Participativního rozpočtu vy-
brali k realizaci. Veřejné hlasování končí 
v neděli 31. července. Mezi finalisty po-
stoupilo celkem 23 návrhů – Přerované si 
přáli například grilovací zónu na Laguně či 
workoutová hřiště. Podrobnosti k jednotli-
vým návrhům najdou zájemci na stránkách  
https://participace.mobilnirozhlas.cz/prerov/. 
Vítězné projekty chce město realizovat 
nejpozději do konce letošního roku.  

Pobočka ČEZ na poště 

Přerované, kteří potřebují vyřídit poža-
davky týkající se energií, mohou od čer-
vence využívat služeb nové přepážky ČEZ 
na pobočce České pošty v Kratochvílově 
ulici 4. Klienti zde mohou uzavřít nové 
smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu, 
změnit smlouvu či přepsat odběrné místo. 
Také získají pomoc při odchodu z režimu 
dodavatele poslední instance, dostanou 
i kontakty na odborníky, kteří jim poradí 
například s instalací střešní fotovoltaické 
elektrárny na rodinné domy. Občané se 
mohou také přijít poradit o instalaci domá-
cích tepelných čerpadel nebo elektrokotlů 
a plynových kotlů. Přepážka ČEZ bude ote-
vřena vždy v pondělí a ve středu od 9 do 
17.30 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek 
od 9 do 15 hodin. Počet stávajících pře-

pážek poskytujících poštovní a bankovní 
služby není omezen. Do konce roku budou 
tyto specializované přepážky dostupné cel-
kem na 73 poštovních pobočkách po celé 
republice. O tom, že se vzájemná spoluprá-
ce společnosti ČEZ a České pošty osvědči-
la, hovoří fakt, že za půl roku od zahájení 
provozu první kontaktní místa obsloužila 
více než třicet tisíc klientů. Roste i zájem 
lidí, jenž souvisí se situací na trhu s ener-
giemi a ukončením činnosti některých 
dodavatelů. V srpnu loňského roku každá 
z přepážek obsloužila v průměru 80 klientů 
za měsíc, v lednu letošního roku jich však 
bylo za měsíc již 282.

S kamínkem na výlet

Malujte, cestujte, foťte a zapojte se do 
hry! Tak zní výzva přerovské radnice, která 
v polovině června vyhlásila novou prázdni-
novou soutěž. Pravidla jsou jednoduchá – 
stačí na obyčejný kamínek namalovat 
některou z dominant města Přerova, jeho 
znak nebo na něj alespoň napsat název 
„Přerov“ a přibalit si ho s sebou na výlet 
nebo dovolenou v Česku či v zahraničí, 
na místě pak kamínek „na památku“ vy-
fotit. Na fotce mohou být i lidé. Soutěž-
ní snímky se jménem autora a popisem 
místa pořízení fotky je možno posílat až 
do čtvrtka 15. září na adresu fotosoutez.
prerov@email.cz. Vítěze soutěže, autora 
nejhezčí či nejoriginálnější fotografie, pak 
určí návštěvníci webových stránek města 
Přerova. Hlasování bude probíhat ve dnech 
19. až 30. září. Výsledky budou zveřejně-
ny v říjnu, na vítěze čeká odměna. Každý 
z účastníků může do fotosoutěže přihlásit 
maximálně tři kamínky ze tří míst.

Žádosti o kotlíkové dotace

Až do středy 24. srpna 17 hodin mohou 
obyvatelé Olomouckého kraje požádat 
o příspěvek na výměnu plynového kotle. 
Rozdělovat se bude částka ve výši 245,5 
milionu korun. Už čtvrtá vlna žádostí při-
nesla několik novinek – nově se zaměřuje 
na nízkopříjmové domácnosti a omezuje 
dotace na plynové kotle. Žadatelé si také 
mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit 
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a také 
plynový kondenzační kotel – u toho ale 
musí žadatel doložit, že už má výměnu 
kotle hotovou nebo má vystavenou zá-
vaznou objednávku do 30. dubna tohoto 
roku. Nově se zájemci mohli zapsat do 

zásobníku žadatelů – ten Olomoucký kraj 
spustil v prosinci loňského roku a uzavřel 
na konci března. V případě, že jejich žá-
dost splní všechny podmínky, kraj ji pod-
poří přednostně, rychlost podání žádostí 
nehraje roli. Pospíšit by si ale měli žada-
telé, kteří se zapsat do zásobníku zájem-
ců nestihli – u nich bude rychlost podání 
nadále rozhodující. Na výměnu plynového 
kondenzačního kotle mohou žadatelé 
získat maximální výši dotace v částce 100 
tisíc korun, u kotlů na biomasu 130 tisíc 
a na tepelná čerpadla ještě o 50 tisíc korun 
více. O peníze mohou požádat i ty domác-
nosti, které už mají od 1. ledna 2021 kotel 
vyměněn. Zájemci mohou podávat své 
žádosti prostřednictvím elektronického 
formuláře v Portálu komunikace občana. 
Ten je dostupný na webu kraje na adrese 
www.olkraj.cz/kotlikovedotace. 

Narodilo se už 361 dětí

V první polovině letošního roku přišlo 
v přerovské nemocnici na svět 190 chla-
pečků a 171 holčiček – celkem 361 dětí. 
Nejplodnějším měsícem byl duben s 68 
porody, nejméně práce měli porodníci 
v květnu, kdy se narodilo 54 miminek. 
Největší novorozenec vážil 4 856 gramů, 
nejmenší pouhých 1 646 gramů. Rodiče 
volili pro své ratolesti především jména 
z českého kalendáře. „Mezi jmény pro 
holčičky vítězila Natálie, dále pak Eliška, 
Sofie, Laura a Sára. Chlapcům rodiče 
nejčastěji vybírali jména jako Adam, Ja-
kub, Vojtěch, Jan a Samuel,“ prozradila 
vrchní sestra gynekologicko-porodnického 
oddělení přerovské nemocnice Radmila 
Šimoníková. Objevovala se ale i méně 
obvyklá jména – na svět v Přerově přišel 
malý Giovanni, Ilan, Lucas či Roland. Mezi 
neobvyklá jména holčiček patřila Koleta, 
Letty, Lia, Noemi, Enola nebo Dior. 

Město opraví nouzové byty

Patnáct aktuálně neobyvatelných bytů, 
které by měly sloužit pro nouzové pří-
pady, nechá opravit město Přerov. Jejich 
rekonstrukce by měla přijít zhruba na 15 
milionů korun, přičemž část nákladů chce 
město pokrýt z dotačního titulu Ukrajina. 
„Odbor majetku už vytipoval byty v ulici 
Generála Štefánika, náměstí Františka 
Rasche a na Jižní čtvrti. Rekonstrukce by 
měla zahrnovat vyklizení, výměnu elektro-
instalace, podlahářské a stolařské práce, 

vymalování, rekonstrukci sociálního zaří-
zení, výměnu plynových topidel či rekon-
strukci rozvodů,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Hana Mazochová. Opravy by měly 
začít v druhém pololetí letošního roku 
a kvůli čerpání dotací musí být dokončeny 
do konce února příštího roku. „Uděláme 
maximum pro to, abychom byli schopni 
dotaci čerpat. Pokud budou u některých 
bytů pochybnosti, že to nestihneme, do 
rekonstrukce se pouštět nebudeme,“ 
doplnil primátor Petr Měřínský. Dotace 
z Programu Ukrajina – rozšíření ubytova-
cích kapacit, který vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj, by měla činit zhruba 
půl milionu korun na jeden byt. Dotace 
je určena na rozšíření ubytovacích kapacit 
prostřednictvím bytů, které jsou kolaudo-
vány jako byty podle stavebního zákona, 
ale jsou aktuálně neobyvatelné. „Pokud 
do 30. září doložíme všechny potřebné 
podklady, jako například smlouvu o dílo 
s dodavatelem stavebních prací, bude 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ 
doplnila Mazochová. Záměr už odsouhla-
sili i zastupitelé. 

Nová provozní doba pošty 

Pobočka České pošty v Předmostí bude mít 
od srpna trvale v sobotu zavřeno - důvo-
dem je malá vytíženost pobočky o víkendu. 
Ve všední den se provozní doba nemění – 
v pondělí a ve středu si tak občané mohou 
vyřídit své záležitosti od 10 do 12 hodin 
a poté od 13 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek 
a pátek je otevřeno od 8 do 12 hodin, od-
poledne od 13 do 16 hodin. 

Levnější parkování v nemocnici

Pacienti přerovské nemocnice platí za par-
kování méně než doposud. Úsporu peněz 
pociťují zejména ti, kteří přijeli na krátkou 
návštěvu – nově je totiž zdarma celá první 
hodina parkování. Za každou další hodinu 
řidiči zaplatí stejně jako v minulosti dva-
cet korun. Lidé navíc mohou zaparkovat 
blíže ke svým cílovým ambulancím – po-
hotovosti či porodnici. „Potřebu parko-
vání co nejblíže oddělením a ambulancím 
nejintenzivněji vnímáme u hůře mobilních 
osob, samozřejmě ale kratší cestu k lékaři 
uvítají i maminky s malými dětmi nebo lidé 
s bolestmi či úrazy,“ zdůraznil náměstek 
pro léčebně preventivní péči přerovské ne-
mocnice Štefan Repovský. Právě jim chce 
nemocnice úpravou parkovacího systému 
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vyjít vstříc. K parkování mohou pacienti 
a návštěvníci využít jak loni vybudované 
parkoviště u budovy interny, tak nově na-
příklad parkovací plochu u chirurgického 
urgentního příjmu, pohotovostní služby 
a pavilonu péče o matku a dítě. „Tyto 
lokality byly vybrány cíleně s ohledem na 
cílovou skupinu lidí s akutními poraněními 
a maminky s dětmi či těhotné ženy. Par-
kovací místa, která zde využíval personál, 
byla nově uvolněna výhradně pacientům. 
Zaměstnancům jsme naopak vyhradili větší 
část parkoviště u budovy interny,“ vysvětlil 
Repovský. 

Bude v Čekyni rozhledna? 

Čekyňský kopec, který je oblíbeným 
místem procházek turistů, by v budouc-
nu mohl nabídnout ještě lepší výhled na 
Přerovsko než dnes. Přerovští radní totiž 
oprášili dříve odloženou myšlenku na vy-
budování rozhledny na Čekyňském kopci 
a schválili záměr na její realizaci. „Jsem 
přesvědčený, že tato lokalita si zatraktiv-

nění zaslouží, už dnes je to turisticky vyu-
žívaná oblast, kde svůj volný čas tráví se-
nioři, rodiny s dětmi i mládež z nejbližšího 
okolí. A rozhledna by určitě byla lákadlem 
i pro výletníky z větší dálky,“ vysvětluje 
svůj návrh radní Jakub Navařík. Lokalitou 
vede několik turistických tras i naučné 
stezky takzvaného Pěškobusu, kdy lidé 
jdou podle „jízdního řádu“ a současně si 
mohou na informačních tabulích přečíst 
zajímavosti o přírodě a projektu stylizo-
vané do městského jazyka.  Na relativně 
malém prostoru se zde potkává řada 
atraktivit – od Knejzlíkových sadů, přes 
vinice, libosad, sochu Mamutíka Toma 
až po skupinu malých jeskyní, nebo do-
chovanou pozorovatelnu civilní obrany. 
V bezprostřední blízkosti je také známá 
přerovská rokle. „S kolegy z magistrátu 
jsem se detailně zabýval i všemi náleži-
tostmi pro umístění rozhledny, možností 
napojení na komunikace a případně i na 
inženýrské sítě. V úvahu je třeba vzít také 
vzletové dráhy přerovského letiště - ma-
ximální vhodná výška stavby je asi 25 až 
30 metrů. To ale zcela dostačuje, aby byl 
návštěvníkům umožněn unikátní výhled 
po velké části střední Moravy. Kvůli údrž-
bě a souladu s krajinou by byla vhodná 
ocelová nosná konstrukce s dřevěnými 
prvky,“ doplnil Navařík. Odhadovaná cena 

takové stavby se pohybuje mezi 5 a 8 mi-
liony, záleželo by na způsobu provedení, 
výšce a umístění v krajině. Vybudování 
rozhledny radní zvažovali už v roce 2020, 
kdy dokonce vytipovali vhodnou lokalitu 
a prověřovali možnost získání dotace. Na 
vedlejší kolej ale záměr odsunuly problé-
my spojené s epidemií koronaviru. 

O zdravotnickou školu je zájem

Celkem 157 uchazečů poslalo v letošním 
roce přihlášky k přijímacímu řízení na 
AGEL Vyšší odbornou školu zdravotnic-
kou v Přerově. Ke studiu v září nastoupí 
více než stovka z nich, a to na prezenční 
a kombinovanou formu studia oboru di-
plomovaná všeobecná sestra. „Velký zá-
jem byl především o kombinovanou formu 
studia, kdy počet zaslaných přihlášek pře-
važoval nad přihláškami k prezenčnímu 
studiu. Velkou roli sehrála také propagace 
mezi žáky naší Střední zdravotnické školy, 
jelikož jsme zaznamenali zájem z řad na-
šich maturantů. Novinkou pro studenty 

kombinované formy studia je možnost 
čerpat zaměstnanecké stipendium,“ po-
pisuje vedoucí Vyšší odborné školy zdra-
votnické Hana Pokorná. Kombinovanou 
neboli dálkovou formu studia preferují 
především lidé pracující v nemocničních 
zařízeních, kteří si chtějí doplnit vzdělání. 
O studium mají přitom stále větší zájem 
muži. V následujícím školním roce jich na 
přerovské „zdravce“ bude studovat 20. 

Koupání na Laguně je rizikové

Voda v přerovském přírodním koupališti 
Laguna není vhodná ke koupání, potvrdily 
to rozbory vzorků. Pracovníci Zdravotního 
ústavu v Ostravě z nich zjistili, že voda ob-
sahuje zelené řasy, tenké vláknité sinice, 
skrytěnky, zlativky, rozsivky a vířníky. Ty 
mohou způsobovat zdravotní problémy ze-
jména dětem, těhotným ženám, alergikům 
a lidem s oslabeným imunitním systémem. 
Další měření proběhne v srpnu. Odběr 
vzorků zajišťují stejně jako v uplynulých se-
zónách technické služby. (red)

S úsměvem do školy: Přerovské děti pobaví svými kousky i Železný Zekon

Začátek září 
neznamená 
pro přerov-
ské děti jen 
první den 
ve škole, ale 
i příjemně 
s t r á v e n é 
odpoledne 
u loděnice. 
Akci s ná-

zvem „S úsměvem do školy“, kterou 
město Přerov organizuje ve spolupráci 
s Tělovýchovnou jednotou Spartak už 
od roku 2016, se uskuteční i letos. Jaké 
atrakce, vystoupení či novinky přine-
se? To je otázka pro ředitele Kultur-
ních  a  informačních  služeb  Jaroslava 
Macíčka. 
„Když jsme akci „S úsměvem do školy” 
uspořádali před šesti lety vůbec poprvé, 
měla u dětí i rodičů obrovský úspěch. Roz-
hodli jsme se proto udělat z ní tradici. Od té 

doby se neuskutečnila jen dvakrát - v roce 
2019 jsme ji museli zrušit kvůli nepřízni 
počasí, o rok později zase zasáhl covid. 
Letos jsme pro děti připravili opět bohatý 
program. Ve čtvrtek 1. září si školáci nejpr-
ve chvíli posedí v lavicích a odpoledne od 
15 do 18 hodin si už mohou přijít zazpívat, 
zatancovat, poučit se, ale i zařádit. Sbor 
dobrovolných hasičů si připravil ukázky 
slaňování z mostu přes řeku Bečvu, haše-
ní hořícího auta či vyprošťování oběti. Děti 
budou mít možnost si zblízka prohlédnout 
hasicí vůz, sanitku a veškerou techniku. Co 
všechno umí správně vycvičený policejní 
pes, to předvede psovod z přerovské měst-
ské policie. Své znalosti nejen z dopravy si 
školáci budou moci ověřit při plnění růz-
ných úkolů a kvízů, které si pro ně strážníci 
také nachystali. Děti se mohou těšit i na 
oblíbené projížďky ve člunech, které zajiš-
ťují hasiči, městská policie a Státní plavební 
správa. Nebude chybět ani skákací hrad 
a zábavné vystoupení Klaunů z Balónkova 

- ti si pro školáky připravili veselé písničky, 
soutěže, sladké odměny a samozřejmě ne-
budou chybět ani zvířátka z balónků. No-
vinkou letošního ročníku je vystoupení Že-
lezného Zekona. Tento profesionální silák 
ze Zlína, který se vlastním jménem jmenuje 
Zdeněk Knedla a je držitelem řady rekordů, 

v Přerově ukáže to nejlepší ze svého reper-
toáru. K dobré pohodě bude hrát a zpívat 
skupina Harmony. Současně bude na místě 
probíhat také nábor do oddílu veslování – 
tuto disciplínu si také zájemci budou moci 
přímo na místě hned vyzkoušet na trenažé-
rech.“  (red)

Pokračování ze str. 1: 
městského parku, pěších tras, dopravní ob-
sluhy a parkování, tržiště. Jestli bude nová  
knihovna hranatá nebo kulatá, zelená nebo 
červená, není důležité. Stavba jako tako-

vá by ale určitě neměla být prvoplánově 
velkolepá. Měla by být pokorná a usilovat 
o otevřenost a vstřícnost. Měla by být roz-
manitá, aby lidi bavila,“ osvětlila městská 
architektka Alice Michálková. Pokud vše 

půjde podle plánu, mohla by nová knihov-
na stát už během pěti let, na její výstavbu by 
město rádo získalo finance z dotací. „Proza-
tím máme v plánu požádat město o proná-
jem přilehlé zahrady u současné knihovny, 

abychom mohli realizovat letní aktivity pro 
dospělé i děti, koncerty, výstavy, setkávání 
lidí. Přikrylova vila není nafukovací, ale má 
zajímavé venkovní prostranství a s tím se dá 
pracovat,“ uzavřela Edita Hausnerová.  (red)

Otázka pro Jaroslava Macíčka

Akce „S úsměvem do školy“ tradičně přiláká stovky dětí. Mezi největší lákadla patří výcvik 
služebních psů. Letošní novinkou bude vystoupení Železného Zekona.  Foto: Město Přerov

Jaroslav Macíček
 Foto: Archiv KIS
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Přerovské Svatovavřinecké hody nabídnou koncerty, výstavu  
fotografií, historický průvod, dobový jarmark i hodové mše
Jubilejní dvacátý ročník Svatovavřineckých hodů přinese tři dny plné oslav. Přerovští hudebníci, ale i známé kapely jako Mňága a Žďorp, Kern, Argema či 
Děda Mládek Illegal band vystoupí v koncertní části programu městských slavností. Nebude chybět tradiční hodová výstava, tentokrát spojená i se křtem 
nového kalendáře s fotografiemi Jindřicha Štreita, či historický jarmark na Horním náměstí. Duchovní podtext dodají oslavám mše v kostele sv. Vavřince.   

Pátek 5. srpna
Svatovavřinecké hody jsou už tradič-
ně největší přerovskou kulturní akcí. 
„Věřím, že letos si Přerované nabitý 
program užijí. Mají se opravdu na co 
těšit. Třídenní oslavy odstartují v 17 ho-
din v Galerii města Přerova na Horním 
náměstí vernisáží výstavy fotografií vý-
znamného dokumentárního fotografa 
Jindřicha Štreita, který pro expozici na-
zvanou Lidé Přerova zaznamenával život 
ve městě celých sedm měsíců,“ pozval 
občany na oblíbené městské slavnosti 
primátor Petr Měřínský. Snímky vznik-
ly na přání města, které chtělo na rok 
2023 připravit zajímavý kalendář. „Křest 
nového kalendáře se uskuteční právě na 
vernisáži. Vybírali jsme z několika stovek 
fotografií – do kalendáře se jich vešlo 
68. Nechali jsme jako už tradičně vytisk-
nout sadu – nástěnný, stolní a kapesní. 
Zájemci si ji budou moci koupit jako 
obvykle v Městském informačním cent-
ru,“ podotkla Jana Pivodová z Kanceláře 
primátora. 
Souběžně s vernisáží výstavy se rozezní  
hudba na Masarykově náměstí. „Lidé se 
mohou těšit na Speciál Věry Špinarové. 
Od 19 hodin bude podium patřit brněnské 
rockové legendě – kapele Kern. Ve 21.30 

vystoupí zpěvák Petr Kolář,“ vyjmenoval 
vystupující prvního hodového večera ředi-
tel Kulturních a informačních služeb města 
Přerova Jaroslav Macíček. 

Sobota 6. srpna
Pořádná hudební nálož čeká na Přerova-
ny v sobotu. Už v 10 hodin dopoledne 
zahraje přerovská tramp grassová kapela 
Šediváci. Ve 14 hodin si na své přijdou 
fanoušci rovněž domácího Kameronu. 
„Největší sobotní pecka bude vystoupe-
ní rockové skupiny z Valašského Meziříčí 
Mňága a Žďorp v čele s jejím frontma-
nem Petrem Fialou. V 18.30 se mohou 
Přerované těšit na Arrhythmii. Večer uza-
vře kapela Penzistor se svým jedinečným 
hudebním stylem s názvem Dědmetál,“ 
doplnil Macíček. Milovníci historie by si 
pak neměli nechat ujít komentovanou 
prohlídku Archeologie v kostce, spojenou 
s prezentací archeologického výzkumu 
na farní zahradě v Předmostí. „Součástí 
prohlídky jsou expozice v Památníku lovců 
mamutů a školním Muzeu lovců mamutů. 
Vycházet se bude od informačního centra 
v Předmostí v 10 hodin. Vstupné je sym-
bolické – dospělí zaplatí 20, děti od šesti 
let 10 korun,“ sdělila vedoucí informační-
ho centra Jolana Plšková. 

Neděle 7. srpna
Poslední den v týdnu nabídne hlavní ho-
dový program – už v 10 hodin na Masary-
kově náměstí zahraje a zazpívá Cimbálová 
muzika Primáš. „Historický průvod bude 
k vidění už v 10.15. O čtvrt hodiny později 
se ujme slavnostního slova primátor Petr 
Měřínský a děkan P. Josef Rosenberg. Ve 
13 hodin bude náměstí patřit přerovskému 
Academic Jazz Bandu, v 15 hodin si lidé 
mohou zařádit s energickým Děda Mládek 
Illegal Bandem. Koncertní program uzavře 
v 17.30 rocková skupina Argema,“ shrnul 
nabídku Macíček. 
Nejen věřící křesťané jsou zváni do koste-
la sv. Vavřince v Kratochvílově ulici, kde se 
v 9 hodin uskuteční hlavní nedělní hodová 
mše celebrovaná P. Vladimírem Mrázkem. 
V 10.30 zde bude sloužena i druhá hodová 
mše svatá. Ve 14 hodin se v kostele uskuteč-
ní adorace a svátostné požehnání. O hodinu 
později si zájemci mohou posedět ve farní 
zahradě při poslechu Moravské Veselky. 
Součástí hodových slavností je už tradičně 
Historický jarmak s doprovodným progra-
mem na Horním náměstí. „Lidé se mohou 
těšit na šermíře, kejklíře a dobové tanečníky. 
Zahrají a zazpívají členové přerovské kape-
ly Rabussa, přijede skupina Tempus v čele 
s charismatickou zpěvačkou Lindou Raven-

na – hrající středověký rock – a uskupení 
Quanti Minoris, které představí historizující 
folkrock s keltskými kořeny,“ vyjmenovala 
vedoucí sdružení Anima Historica Renata 
Tšponová, která akci už každoročně pořádá. 
Nejen děti se pak mohou těšit na vystoupení 
prostějovského Divadla Plyšového medvídka 
a ostravského Divadla Bez střechy. Chybět 
nebudou ani stánky s řemeslnými výrobky, 
šperky, hračkami a občerstvením. 
O hodové neděli 7. srpna se otevře také 
protiatomový kryt v kině Hvězda, který by 
v případě potřeby ukryl až 900 lidí. „Začátek 
prohlídek je v deset hodin, kino bude ote-
vřené už od 9.30 hodin. Po prohlídkách ná-
sleduje doprovodný dokumentární snímek 
Do krytů, Přerove!, v němž se diváci dozví 
vše, co se na prohlídce nestihlo říci, s kame-
rou nahlédnou i do několika dalších krytů, 
jež se nacházejí na známých i neznámých 
místech našeho města,“ vysvětlila vedoucí 
kina Hvězda Svatava Měrková. Jak doplnila, 
novinkou sezóny bude mimořádná noční 
prohlídka s živou osádkou krytu. „Uskuteční 
se v úterý 30. srpna ve 21 hodin. Kromě vý-
kladu odborníků se návštěvníci mohou těšit 
také na ukázku činnosti  krytového družstva, 
které přiblíží svou tehdejší práci veřejnosti. 
Počet míst na prohlídky je kapacitně omezen 
na 60 lidí,“ uzavřela Měrková.  (red)

Když v roce 2019 řešila Kristýna, tehdy 
ještě Čechová, jak se bude jmenovat po 
svatbě, zjistila, že se jí přechýlená podoba 
příjmení jejího manžela „Štolfová“ vlastně 
vůbec nelíbí. „Přišlo mi to strašně dlouhé 
a varianta Čechová Štolfa se mi taky ne-
zdála. Takže jsem se rozhodla pro krátkou 
variantu v mužském tvaru,“ vzpomíná Kris-
týna Štolfa. Její kroky proto vedly na mat-
riku. „Musela jsem podepsat žádost a vy-
světlit důvody, proč chci variantu příjmení 
v mužském tvaru. Zkrácenou variantu jsme 
zvolili i u dcerky Magdalenky,“ pokračuje 
mladá maminka. Její známí na mužskou 
verzi příjmení reagovali jen zpočátku. 
„Smáli se, co je to za novoty ze západu, 
že je to teď děsně moderní. Poukazovali 
například na moderátorku Petru Svobo-
da, zpěvačku Emmu Smetana či herečku 
Veroniku Arichteva. Tím, že je to teď ale 
poměrně časté, si nakonec zvykli a už to 
nikdo neřeší,“ konstatuje Kristýna Štolfa. 
Jak dodává, zkrácenou mužskou variantu 
příjmení si zvolila i její sestra Simona, která 
se po svatbě jmenuje Steininger. Rostoucí 

zájem o nepřechýlené příjmení bez kon-
covky -ová potvrzují také pracovnice pře-
rovské matriky. „V roce 2020 jsme přijaly 
19 žádostí, v roce 2021, kdy ale bylo méně 
sňatků v souvislosti s covidem, jsme přijaly 
18 žádostí, letos jich za první pololetí je už 
19. Předpokládám, že do konce roku ještě 
určitě nějaké žádosti přibudou,“ podo-
tkla Lucie Trubačová z přerovské matriky. 
Jak dodala, nejvíce žádostí, celkem osm, 
o zápis příjmení v mužském tvaru podali 
rodiče nově narozených holčiček, kteří byli 
pro nepřechýlenou variantu rozhodnuti už 
v době jejich narození. V jednom případě 
se tak rodiče dohodli až dodatečně. Pět 
nevěst požádalo o zápis příjmení v muž-
ském tvaru při uzavření manželství. „Měly 
jsme i případ, kdy se vdaná žena rozhodla 
užívat příjmení bez koncovky -ová až do-
datečně po svatbě. Zaznamenaly jsme také 
pět případů, kdy se ženy rozhodly užívat 
své rodné příjmení v mužském tvaru nebo 
si ho změnily a nové příjmení chtěly užívat 
v mužském tvaru,“ uzavřela Trubačová.  
 (red)

Mužská varianta příjmení bez přechylování se některým  
ženám líbí. Jen letos jich o změnu na matrice požádalo 19 

Příjmení v nepřechýlené podobě Štolfa nosí nejen maminka Kristýna, ale i její dcerka 
Magdalenka.  Foto: Archiv Kristýny Štolfa
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Obsahově menší kontejnery na tříděný 
odpad byly vloni v listopadu v Přerově 
vyměněny za velkokapacitní nádoby. Dů-
vodem, proč se město vydalo tímto smě-
rem, byl tlak na snížení nákladů na svoz, 
úspora místa i lepší komfort pro uživatele, 
kteří už nemusejí sahat na víko nádoby 
- ta se totiž otevírá i nožním pedálem. 
„V průběhu letošního roku jsme ověřovali 
funkčnost celého systému a průběžně od-
straňujeme problémy i s umístěním kon-
tejnerů na stanovištích. A teď se ptáme 
Přerovanů, jestli jsou s uspořádáním a sys-

témem spokojeni. Šetření je anonymní, 
kdo se chce ale zúčastnit průběžného lo-
sování o ceny, musí vyplnit svou mailovou 
adresu,“ říká jednatel Technických služeb 
města Přerova Bohumír Střelec. Anketa 
je na webových stránkách www.tsmpr.cz 
přístupná do konce roku, pak se vyhodno-
tí. „Chceme vědět, jestli občanům vyho-
vuje přístup ke kontejnerům, zda je podle 
nich umístění vhodné, jak jim vyhovuje 
způsob ovládání nádob, co si myslí o čet-
nosti svozu nebo jestli by přivítali i nádoby 
na jiný druh odpadu,“ shrnul technicko-

-provozní náměstek Tomáš Lolek. Než byl 
nový systém před devíti měsíci zaveden do 
zkušebního provozu, odevzdávali Přerova-
né papír, sklo a plasty pouze do menších 
nádob o objemu 1 100 litrů, které často 
tvořily nevzhledné dlouhé „vláčky“. Teď 
je na území města 86 kontejnerových 
stanovišť, na nichž je 48 nádob o objemu 
2 200 litrů na sklo, 15 na plasty a 15 na 
papír, dále je v těchto hnízdech umístěno 
67 kontejnerů o objemu 3 200 litrů na 
plastový odpad a 67 na papír. V průběhu 
roku 2023 budou tato stanoviště pro tří-

děný odpad ještě rozšířena – celkem by 
jich mělo být asi 130. A změna čeká na 
Přerovany také v případě kontejnerů na 
směsný komunální odpad. V září a v říjnu 
letošního roku totiž bude na vytipovaných 
stanovištích probíhat obměna menších 
nádob o objemu 1 100 litrů na komunální 
odpad, které nahradí stovka velkokapa-
citních kontejnerů o objemu 3 200 litrů. 
„V ulicích města díky tomu ušetříme další 
místa třeba na parkování,“ podotkl na zá-
věr Petr Školoud z přerovského magistrá-
tu.  (red)

Nezodpovědní řidiči už tak snadno neunik-
nou placení pokut za dopravní přestupky. 
Dlouhodobý problém s vymáháním pokut, 
které jsou řidičům a dopravcům vyměřová-
ny za dopravní delikty, se alespoň částečně 
vyřeší. Díky nové pravomoci mohou celníci 
a policisté požadovat po řidiči při kontrole 
vozidla i zaplacení dosud neuhrazené pra-
vomocné pokuty. To by mělo pomoci ze-
jména u zahraničních řidičů, u nichž je vy-
máhání pokuty komplikované. „Pokud se 

proviní nebo bude podroben kontrole řidič 
na území České republiky, který má vůči 
přerovskému magistrátu z dřívějška dluh 
za dopravní přestupek, mohou policisté 
či celníci na místě provést kontrolu jeho 
uhrazení. Pokud na místě nezaplatí, mo-
hou mu zadržet registrační značky nebo 
dát technický prostředek pro zabránění 
odjezdu vozidla, takzvanou botičku,“ vy-
světlila princip nového oprávnění náměst-
kyně primátora Hana Mazochová, která 

má na starosti finance. Ve spolupráci s od-
borem ekonomiky navíc připravila do rady 
vnitřní předpis, jenž umožní předat pokuty 
za dopravní přestupky cizinců k vymáhání 
celnímu úřadu. „Jedná se hlavně o pokuty, 
mnohdy opakované, zejména za nepřimě-
řenou rychlost naměřenou zahraničním 
řidičům statickým radarem. Vymahatel-
nost v těchto případech je velmi obtížná, 
předáním celní správě by se situace mohla 
rapidně zlepšit,“ doplnila Hana Mazocho-

vá. S celním úřadem město nemusí uzavřít 
žádnou smlouvu - možnost takto vymá-
hat pohledávky vyplývá přímo ze zákona. 
„Pokud se podaří pokutu vymoci, bude ze 
třiceti procent příjmem státního rozpočtu, 
sedmdesát procent částky skončí v roz-
počtu města,“ upřesnila vedoucí odboru 
ekonomiky Eva Řezáčová. Do května bylo 
v Přerově evidováno 1 687 těchto přípa-
dů, objem vyměřených pokut činil celkem 
3 miliony 296 tisíc korun.  (red)

Jste spokojeni s novými kontejnery? Ptá se anketa technických služeb

Celníci a policisté si došlápnou na neplatiče pokut

Jste spokojeni s novými kontejnery? 

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

Anežka Brodská
Mně tedy vůbec nevy-

hovují. Měřím jen 154 
centimetrů a sotva 
dosáhnu tak, abych 
do nich vhodila odpad. 

Navíc jsou tu postavené 
u přechodu pro chodce – už se mi ně-
kolikrát stalo, že mě přes ně neviděl řidič 
přijíždějícího vozidla a málem mě srazil. 
Tohle by se mělo pořádně ještě domyslet – 
raději zabrat dvě parkovací místa a udělat 
to pořádně.

Natálie Vejkrbcová
Něco se líbí, něco ne. 

Je skvělé, že jsou teď 
kontejnery na tříděný 
odpad mnohem větší, 

takže se do nich vejde 
více. Mnohem méně 

se teď válí kolem papírové krabice a po-
dobně. U nás na Trávníku je ale máme 
naskládané opravdu velmi těsně vedle 
sebe i s klasickými kontejnery na smíšený 
odpad a člověk má problém se mezi nimi 
pohybovat a nezašpinit se.

Martin Novotný
Mně se moc líbí, jsou 

hezčí než byly ty staré. 
A taky jsou větší. Ma-
minka říká, že se tam 

teď konečně vejdou 
všechny krabice od mých 

hraček. Pomáhám jí je vynášet. Moc mě 
baví, že si teď můžu tu velkou popelnici 
i sám otevřít a nemusím čekat na pomoc 
maminky. Vždycky pak pozoruju, jak se to 
víko zase pomalu zavírá a nikoho nemůže 
bouchnout.  (voj)

Petr Nárožný
Vyhovuje mi, že je tu 

máme pěkně v jedné 
řadě, takže stačí projít 
z jednoho konce ke 

druhému a vyhodit po-
stupně všechen odpad. 

Od té doby, co nám je nainstalovali, je tu 
pořádek. Osobně bych ale uvítal výměnu 
za tento velkoobjemový typ i u kontejne-
rů na běžný smíšený odpad. Ty jsou totiž 
pro naše sídliště příliš malé a proto bývají 
přeplněné. 

Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Letní Přerov je ústředním tématem fotografií, o které se v srpnovém čísle Přerovských listů podělily dvě fotografky. A my se na čtenáře opět obrací-
me s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou fotku z Přerova ve formátu 3:4, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám 
ji do redakce na e-mail redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších vydání. (red)

Netradiční pohled na Tyršův most z ptačí perspektivy nabídla čtenářům Zuzana Kocourková. Záplavu kvetoucích květin pod přerovskými hradbami zachytila fotoaparátem Leona Malátková. 
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U Nováků se dědí láska k hudbě, v genech mají i sportovní talent
Příjmení Novák, Nováková je bezkonkurenčně tím nejčastějším v České republice. Když se ale Novák řekne v Přerově, vybaví se většině lidem jeden 
konkrétní člověk – slavný přerovský tělocvikář a zpěvák hitů Pihovatá dívka, Malinká, Morava či Nádherná láska Pavel Novák. Hudbě, ale i sportu 
zasvětily život i jeho děti: dcera Olga a oba synové Pavel a Tomáš. Zpívat začala i jeho vnučka Eliška, vnuk Lukáš, zatímco vnuk Filip je úspěšným 
fotbalistou. Další vnuk Martin se v současné době už hudbě nevěnuje. Rodinu Novákovu jsme proto v našem seriálu o úspěšných přerovských rodech 
nemohli opomenout. 
Pavel Novák starší
Pavel Novák se narodil 10. března 1944 
v Přerově. „Tátu vychovávaly v podstatě 
samé ženy – děda Břeťa odešel od rodiny 
velmi brzy. Celá rodina chodila do koste-
la a tam jsem krásu zpěvu vlastně poprvé 
a naplno nějak zaregistroval i já. Jinak se 
u nás zpívalo pořád. Zpívalo se u práce, 
u vaření, u koupání v neckách. Prostě po-
řád. Tam začala ta Novákovská muzikant-
ská kariéra nás všech,“ vzpomíná nejstarší 
Novákův syn Pavel. Po maturitě na gymná-
ziu v Přerově studoval Pavel Novák starší na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci biologii a tělesnou výchovu. 
Zpívat začal už v roce 1961 se souborem 
tradičního jazzu Dixiland XI. A, právě s nimi 
o rok později vytvořil svou první rozhlaso-
vou nahrávku. Krátkou dobu vystupoval 
i s orchestrem Alfa. V roce 1964 byl jed-
ním ze spoluzakladatelů skupiny Synkopa, 
s níž natočil v roce 1966 píseň Vyznání, 
která v rozhlasové hitparádě Houpačka 
překonala všechny dosavadní rekordy. Pa-
vel Novák starší působil nejen jako zpěvák, 
ale i jako skladatel a textař. V roce 1967 
založil vlastní skupinu Vox, během deseti 
let svého působení v ní nahrál celou řadu 
hitů jako Asi, Chodím a Viktoria. „Tátu 
jsme si užili v dětství velice málo, protože 
většinu času trávil na cestách a koncertech, 
ale pokud byl doma, tak se nám věnoval 
naplno. Samozřejmě nás vedl k muzice 
i sportu. Odmalička jsem proto hrál na 
klavír a bicí, ale také chodil do hokejové 
školy. Táta byl velký pedant a nic nám ne-
odpustil. Teď jsem mu za to vděčný. Byl to 
zásadový člověk,“ doplňuje mladší syn To-
máš. Po ukončení svého působení ve Voxu 
si Pavel Novák starší založil další skupinu 
Proto. V ní se obklopil mladými rockový-
mi hudebníky a natočil s nimi mimo jiné 
i úspěšnou skladbu Morava. Od počátku 
devadesátých let zakotvil ve své další skupi-
ně Family, v níž s ním vystupovali i všechny 
tři jeho děti – Pavel, Olga i Tomáš. Velkou 
část svých koncertních aktivit směřoval na 
koncerty pro děti. Za více než 40 let půso-
bení na domácí hudební scéně, vystupoval 
a natáčel prakticky se všemi špičkovými 
domácími orchestry. Koncertoval v Němec-
ku, Francii, USA, Austrálii, Mongolsku, Pol-
sku, Jugoslávii, Belgii. Napsal také několik 
knih – Jak jsem zpíval klokanům, Vyznání, 
I smrt se bojí... Posledních osm let života 
bojoval s rakovinou prostaty. „Co ho pod-
le mého názoru drželo tenkrát při životě, 
byla rodina, touha žít, ale také hudba, 
která mu dávala energii. Tenkrát jsem to 
nechápal a říkal mu, kašli na to, odpočiň 
si a běž třeba na ryby. Ale on dál jel na sto 
procent,“ přibližuje otcův boj se zákeřnou 
nemocí syn Tomáš. Až do poslední chvíle 

se nevzdával. Necelé dva měsíce před svou 
smrtí Pavel Novák starší dokonce odzpíval 
i tradiční vánoční koncert na Masarykově 
náměstí. „Zrazoval jsem ho od toho, ale on 
se chtěl s pódiem a s lidmi rozloučit. Celý 
koncert jsem měl na starost být vedle něj 
a jen hlídat, aby neomdlel. Bylo to straš-
né, ale zároveň krásné,“ dodává syn Pavel. 
Pavel Novák starší zemřel v přerovské ne-
mocnici dne 11. února roku 2009. Po jeho 
smrti se cesty sourozenců rozešly. 

Pavel Novák
Nejstarší syn, nesoucí jméno svého otce, 
se narodil 3. října 1964. Po svém otci zdě-
dil lásku k hudbě i ke sportu. „Na Vánoce 
jsme u stromečku měli vždy koncert, kdy 
každý musel předvést, co se za ten rok 
naučil. Zazpívat, zahrát něco na hudební 
nástroj, zarecitovat. Já musel chodit do 
hudebky na klavír.  To jsem nenáviděl – 
hlavně hudební nauku. Chodil jsem za 
školu, podváděl, nechtělo se mi a dneska 
bych si za to nafackoval,“ říká Pavel Novák 
mladší. Kromě toho také závodně plaval. 
V 16 letech si poprvé stoupl za mikrofon, 
o tři roky později spoluzaložil legendární 
kapelu Pirillo. Protože nechtěl být srovná-
ván se svým slavným otcem, rozhodl se ve 
23 letech změnit si své příjmení na „Riedl“. 
Stejné příjmení později nosila i jeho man-
želka Lenka a obě děti.  Ještě před smrtí 
Pavla Nováka staršího si ale všichni požáda-
li o změnu příjmení – Novákovými se stali 
devět dní po jeho úmrtí. Později působil 
v rodinné hudební formaci Family, kterou 
po smrti otce převzal. „Práci s dětmi miluji, 
ale současně jsem rockerem duší i srdcem, 
i když to tak třeba nevypadá. Vydat si CD 
s Pirillem po 38 letech, to chtělo velké 
„koule“. Hity jsou na něm krásné a lidi je 
chtějí. S kapelou Black Rose děláme i další 
nové věci a v neposlední řadě jsem začal 
spolupracovat s Petrem Šiškou, se kterým 
jsem vydal úspěšné album Nad Moravou 
svítá,“ vyjmenoval Pavel Novák mladší. 
V minulosti se věnoval také jeskynnímu 
potápění a natáčení filmů hluboko pod 
vodní hladinou. Velkého úspěchu dosáhl 
jeho cenami ověnčený dokumentární film 
„Touhy bez hranic“, který natočil a je po-
depsán i pod jeho režií. Snímek přibližuje 
přípravy i průběh nejhlubšího ponoru do 
unikátního geologického útvaru nacházejí-
cího se na území Moravy, do nitra Hranické 
propasti, do magické hloubky 172 metrů. 
Dne 26. června 1990 se Lence a Pavlovi 
narodil syn Filip. Po svém dědečkovi zdědil 
především fyzickou zdatnost – je úspěšným 
fotbalovým obráncem a českým reprezen-
tantem, v současné době hraje za prestižní 
fotbalový klub Fenerbahçe Istanbul v Tu-
recku. Je vítězem dánské ligy, tureckého 

a českého poháru. „Filip se v roce sám chytl 
balónu a dneska je tam, kde je. Jsem jeho 
největší fotbalový fanoušek. Musím vidět 
každý jeho zápas, když to jde. Musím mít 
oblečení klubu. Po každém zápase si s Fili-
pem píšeme, voláme, rozebíráme,“ říká Pa-
vel Novák mladší. Filip si v červnu vzal svou 
přítelkyni Kateřinu Provazníkovou.  
Dcera Eliška se narodila 3. prosince 1999. 
Kromě toho, že svému otci dělá v rámci 
umělecké a produkční agentury asistent-
ku, s ním také zpívá. Jejich první společnou 
písní byl duet Jsi tu blízko. „Ze začátku to 
byl hec. Eliška mě několik let otravovala, že 
by se mnou chtěla něco nazpívat. Tak jsem 
si řekl, že to bude levný dárek. Nikdy před 
tím nestála před mikrofonem, ale když ve 
studiu poprvé otevřela pusu a vyšly prv-
ní tóny, spadla mi brada a tekly slzy. Teď 
dokončujeme naše společné CD Cesta,“ 
říká o dceři Pavel Novák mladší. Eliška po 
dědovi podědila ale také lásku k pohybu – 
s přerovskou taneční skupinou D2Dance se 
stala několikanásobnou mistryní a vicemis-
tryní světa a Evropy.  

Olga Cahová
Dcera Pavla Nováka staršího Olga se na-
rodila 1. dubna 1967. S hudební kariérou 
začala v kapele Pirillo. Společně se svými 
bratry a otcem vystupovala i v rodinné ka-
pele Family, kterou po smrti otce později 
opustila. „Táta nám nikdy nic neodpustil. 
Byl na nás hodně tvrdý a chválil nás jen vý-
jimečně. Věděl, že takto půjdeme cestou 
nahoru. Obdivovala jsem ho i jeho vždy 
stoprocentní práci ve spojení s velkým 
srdcem,“ vypráví dcera Olga. Jejím prvním 
manželem, který ve skupině Family rovněž 
hrál, byl hudebník Klement Jochymek. 
V současné době zpívá v duu Karel Caha 
Band, kterou založil její druhý manžel. 
Z prvního manželství má dva syny – Mar-
tina a Lukáše. 
„Martin se narodil 22. srpna roku 1988. 

V dětství hrál na klavír v Lidové škole umě-
ní, v dospělosti se už hudbě ale nevěnuje. 
Lukáš se narodil 11. srpna roku 1994. Od 
malička chodil také do „lidušky“ – začal 
s houslemi, později přidal klavír, kytaru 
a zpěv a začal se věnovat hudbě naplno. 
S Petrem Dohnalem si založili kapelu The 
AERONAUTS, se kterou vydal už dvě cé-
déčka,“ doplňuje Olga Cahová. 

Tomáš Novák
Mladší syn Pavla Nováka staršího Tomáš 
přišel na svět 19. prosince roku 1973. 
I jeho ovlivnila otcova láska k muzice. Když 
se přestěhovali do rodinného domu k par-
ku Michalov, kde měl táta ve sklepě zku-
šebnu, nasával tam hudbu plnými doušky. 
„Chodil jsem tam nejen na tátovy zkoušky, 
ale potají jsem zapínal různé nástroje a po-
koušel se na ně hrát. Byl to pro mě ne-
odolatelný svět,“ vzpomíná Tomáš Novák. 
Vystudoval hudební konzervatoř, na kte-
rou ho přihlásil otec. Hrát na bubny ho učil 
známý profesor Miloš Veselý. „Pak přišla 
obrovská nabídka od kapely Support Lesbi-
ens a tam jsem zažil velkou slávu. Vyprodá-
vali jsme velké haly, rád na to vzpomínám. 
Momentálně se věnuji zpěvu a vlastní tvor-
bě. Hodně mi pomáhal Viktor Dyk, který 
mi při prvním mém singlu radil a pokoušel 
se ze mě dostat co nejvíc. S Viktorem jsem 
měl také kapelu WAW, kde jsem hrál na 
bubny,“ vyjmenovává Tomáš, který složil 
také například píseň Famelles, jíž si vybral 
Filip Renč do svého filmu Román pro ženy. 
Momentálně pracuje na svém novém sin-
glu a live cédéčku, které se bude natáčet 
v klubu Teplo na Horním náměstí, kde 
bude mít 16. listopadu koncert a poprvé 
tak bude moci Přerovanům představit svou 
tvorbu. Kromě toho vyučuje na základní 
škole v obci Brandýsek. „Učím hudebku 
a tělocvik, takže vlastně to, k čemu nás náš 
táta vedl,“ uzavírá své vyprávění Tomáš, 
který vlastní děti zatím nemá. (red)

Zleva Pavel Novák starší, syn Tomáš, syn Pavel, dcera Olga a manželka Olga. 
 Foto: Archiv Pavla Nováka mladšího
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Společně pro Přerov jde do voleb 
v nových barvách. V komunální poli-
tice působíme od roku 2006 a většina 
našich kandidátů je bez politické pří-
slušnosti. Spojují nás podobné názory 

na spokojený občanský život v Přero-
vě, bezpečnou dopravu, zdravé život-
ní prostředí i udržitelný aktivní rozvoj 
města. V dalších letech se chceme vě-
novat reorganizaci firmy Teplo Přerov 

tak, aby vyráběla levnou energii pro 
všechny občany, přestavbě Strojaře 
na moderní městské byty, plnohod-
notnému rozvoji nádraží a jeho okolí 
nebo vybudování přerovské náplavky.  

Zlepšíme také dodržování pravidel 
stanovených městem, například ná-
jemních smluv či v dopravě, a dle 
možností zajistíme pro místní části 
větší samostatnost.

Chceme lepší Prerov!ˇ

Jan Horký

Ondřej Svák

Jitka Plháková

Martin Čechál

Hana Suchánková
Pavel Ondrůj

Jan Flašar

Josef Chytil

Zdeněk Schenk

Helena Netopilová

inzerce

I v měsíci srpnu budou pokračovat promenádní koncerty v městském parku Michalov. V neděli 28. srpna od 15 hodin se Přerovanům představí 
Entuziasté – Přerovská hudební společnost. Toto uskupení vzniklo už před více než padesáti lety – ovšem nikoliv v Přerově. O jeho působení jsme si 
v rámci našeho seriálu o hudebních skupinách povídali s kapelníkem Stanislavem Žaludem. 

Kdy a kde vlastně kapela Entuziasté 
vznikla? 
Skupina vznikla už v roce 1970 jako trio 
na gymnáziu v Novém Jičíně, které se ča-
sem rozrůstalo. Z počátku jsme se věno-
vali především vokální tvorbě – na začát-
ku převzatých písní, převážně folkových. 
Název Entuziasté v překladu znamená 
Nadšenci a odráží naše začátky. Správně 
bychom se dnes měli jmenovat Přerovská 
hudební společnost z Nového Jičína. Do 
Přerova se kapela přemístila, protože jsem 
se sem s rodiči přestěhoval. Obsazení ka-
pely se podřizovalo vždy instrumentálním 
možnostem, jednoduše řečeno, kdo byl 
po ruce. 

Jak byste charakterizoval vaši hudbu? 
Hlásili jsme se k folkové muzice, i když 
to zdaleka nebylo přesné. Do dneška styl 
muziky podřizujeme charakteru písniček. 
V současné době hrajeme výběr z našich 
písniček a případně natáčíme experimentál-
ně vokální muziku. Některé skladby nemů-
žeme hrát na jevištích, protože jsou instru-
mentálně náročné. Dnešní základ písňové 
tvorby pochází z mojí autorské dílny, občas 
si však půjčíme i cizí skladbu k úpravě. 

O čem například zpíváte? 
Témata našich písní jsou různá, stejně jako 
jejich charakter. Moje první písničky vzni-
kaly kvůli nějaké holce, takže byly patřičně 
nyvé, štkavé. Tehdejší aranžmá písní vy-
cházelo z nekomplikovaného akustického 
doprovodu, neomylným poznávacím zna-
mením se ale stal vícehlasý zpěv, postavený 
na kombinaci mužských a ženských hlaso-
vých barev. Myslím, že hlavně kvůli tomu 
si nás na nějaké přehlídce všiml dramaturg 
ostravského rádia Vašek Bělohlavý a po-
zval nás v roce 1976 k natáčení do jejich 
olomouckého studia. K prvním rozhlasově 
nahraným písničkám patří milostné sklad-
by Úsměv na tvář, Poslední den, ale i civilní 
Vlaky. Kromě lásky jsem tak objevil další 
témata – vlaky, nádraží, město.

S kým dalším jste například spolupra-
covali, kdo patřil mezi vaše členy?
Spolupracovali jsme podle možností a po-
třeb. Do sametové revoluce se ve skupině 
vystřídalo na šedesát členů, počet zpívajících 
a hrajících se přitom pohyboval mezi dva-
nácti až sedmnácti. Patřila k nim i nynější 
popová zpěvačka Leona Machálková. Na 
podiích jsme se setkávali s Jardou Wykren-

tem, Pavlem Novákem, nejlepším hráčem na 
foukací harmoniku na světě Lubošem Ple-
vou a dalšími. Za prioritní spolupráci pova-
žuji spolupráci s panem režisérem Jiřím Po-
spíšilem z rozhlasu v Ostravě a v posledních 
10 letech se sbormistryní Ingrid Sekerovou.

Vydali jste desku, cédéčko?
CD jsme vydali několik – výběr našich pís-
ní, vánoční muziku a poslední úpravy věcí, 

ke kterým jsme měli na začátku blízko, 
což byly spirituály a tradicionály.

Kde všude hráváte? 
Naším domovským prostředím bývaly kluby, 
to však pominulo, na festivaly jsme příliš 
nároční pro nazvučení. Přerované si nás teď 
mohou přijít poslechnout do městského par-
ku Michalov, kde nás čeká v neděli 28. srpna 
od 15 hodin promenádní koncert. (red)

Entuziasté jsou vlastně Nadšenci. Na hudební scéně jsou už dvaapadesát let

Entuziasté vznikli už v roce 1970.   Foto: Archiv kapely



PŘEDSTAVUJEME DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 8/2022  |  8

Vyrůstala v maminčině šicí dílně, dnes je ze Sandry Švédové úspěšná návrhářka 
Loni oslavila třicet, už několik let přitom patří mezi uznávané české módní návrháře. Ve světě látek, jehel a nití vyrůstala Sandra Švédová z Přerova 
už od mala, její maminka je totiž dámská krejčová. Návrhářka se specializuje zejména na svatební šaty, ty z její dílny oblékla ve svůj velký den i mo-
derátorka Monika Leová. Ta spolu s modelkami a finalistkami MISS Nikolou Buranskou a Nikol Švanterovou propůjčila jejím modelům svou tvář. 

„V maminčině šicí dílně jsem vyrůstala. 
Rozhodně jsem si ale nepředstavovala, 
že jednou ze mě bude návrhářka. Byla to 
spíše taková osudová cesta,“ prozrazuje 
Sandra Švédová. Její maminka je pro ni 
inspirací dodnes. „Ačkoliv si spoustu věcí 
dělám pochopitelně po svém, přesto jsem 
ráda, že mi pomáhá a je fajn si poslech-
nout její názor,“ vysvětluje návrhářka. 
Když se na konci základní školy rozho-
dovala, na které střední škole pokračovat 

ve studiu, vyhrála oděvní průmyslovka 
v Prostějově. „Chtěla jsem se odlišovat od 
ostatních, navíc mi moc nešla matema-
tika, takže jsem příliš možností neměla. 
Ještě jsem přemýšlela nad tělovýchovou, 
protože jsem vždy hodně sportovala, ale 
oděvní škola zvítězila. Na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně jsem pak své vzdělání 
ještě rozšířila o obuvnické řemeslo,“ po-
pisuje svou cestu k návrhářství Švédová. 
Vůbec první šaty, které si už nesly její 
typický rukopis, byly její vlastní maturitní. 
„A pak přišly na řadu mé svatební – byly 
krajkové s růžovým pasem. Šaty jsem teh-
dy navrhla i svým družičkám. Můj styl se 
moc od té doby nezměnil, spíše se stále 
zjednodušoval, používám ale lepší a kva-
litnější látky. Materiál je totiž základ. Střih 
šatů je důležitá věc, ale je velký rozdíl, 
zda jsou ušité z polyesteru nebo z čistého 
hedvábí,“ zdůrazňuje. Svůj první salon si 
otevřela v rodinném domě v Penčicích. 
„Bylo to tam malé a skromné, salon byl 
součástí dílny, takže to nepůsobilo moc 
profesionálně. Později jsem se přestěho-
vala do krásných, reprezentativních pro-
stor v ulici Na Spálenci. Nakonec jsem se 
ale rozhodla vrátit zpět do Penčic – práci 
dělám z domu, jsem více s dcerou a jsem 
ve svém,“ říká návrhářka. Pochvaluje si, 
že díky novému ateliéru, který už není 
součástí dílny, ušetří spoustu času. 

Základem je důvěra
A jak vlastně tvorba šatů probíhá? „Se 
zákaznicí se setkáme nejprve při konzul-
taci a měření. Já namaluji návrh, zeptám 

se na požadavky. Vše probíhá v pohodové 
atmosféře. Nervózní jsem až před prv-
ní zkouškou – nevím, zda výsledek splní 
očekávání. Pak už je to fajn – následuje 
druhá zkouška a šaty se došívají na ho-
tovo. Často se s klientkami i spřátelíme,“ 
podotýká Sandra Švédová. Zdůrazňuje, že 
základem všeho je důvěra zákaznice v její 
schopnosti. „Nejlepší pro mne je, když má 
svou vizi, případně konkrétní požadavky, 
ale pak už mě nechá tvořit. Musíme se 
samozřejmě potkávat stylově – chápu, 
že má tvorba založená na jednoduchosti 
není blízká všem,“ doplňuje. Několik let 
dokonce provozovala i e-shop se svými 
modely. „Nebylo ale v mých silách to 
časově zvládat. Proto se teď snažím mít 
v ateliéru takzvané basic modely, které 
by neměly chybět v šatníku žádné ženy. 
Dodávám i do butiku v Kroměříži. Takto 
je to pohodlné i pro mé stálé klientky. 
Zakázková tvorba je totiž časově náročný 
proces,“ zdůrazňuje Švédová. V minu-
losti spolupracovala se soutěží Miss Čes-
ké republiky. Hned třináct jejích modelů 
cestovalo v roce 2014 na Filipíny spolu 
s Nikolou Buranskou, která se v nich pre-
zentovala ve finále Miss Earth. Navrhovala 
i svatební šaty pro moderátorku televize 
Prima Moniku Leovou. Tváří její kolekce 
byla i vítězka soutěže Česká Miss Nikol 
Švantnerová. „Slavná jména modelek mi 
určitě na začátku pomohla, je fajn je znát, 
ale byznys na tom nepostavíte. Musela 
jsem být svá – a díky tomu máme spolu 
dobré vztahy dodnes. Ačkoliv mě organi-
zátoři soutěž Miss nedávno opět oslovili, 

už s nimi nespolupracuji. Své práce mám 
opravdu hodně, těžko se to kloubí dohro-
mady,“ podotýká Sandra Švédová. Zda 
v rodinné tradici bude kráčet i její osmi-
letá dcera Klaudie, zatím není jasné. „Je 
to divoženka, občas bývá tvůrčí, ale spíše 
tam vidím energii v pohybu. Je velmi em-
patická, umí se starat o druhé, pečovat. 
Dovedu si ji představit u úplně jiného obo-
ru,“ uzavírá přerovská módní návrhářka. 
 (voj)

Na přerovské antuce se bude hrát o body do světového žebříčku
Už poosmnácté se v Přerově uskuteční mezinárodní tenisový turnaj žen kategorie ITF pod názvem ZUBR CUP by OKsystem o body do světového 
žebříčku WTA. Tradiční zápolení pořádá z pověření Českého tenisového svazu TK PRECHEZA Přerov a Sport Management. Turnaj s dotací šedesát 
tisíc amerických dolarů se odehraje na přerovských antukových dvorcích v termínu od 21. do 28. srpna. 

Přerovské klání každoročně láká řadu 
nadějných českých tenistek, pro které 
je odrazovým můstkem do tenisového 
světa. „V minulých letech turnaj pomo-
hl řadě mladých a nadějných hráček. 
První vavříny zde získala před desíti lety 
Petra Kvitová - vítězka grandslamových 
turnajů ve Wimbledonu v letech 2011 
a 2014. Úspěšnou kariéru do světa vel-
kého tenisu zde nastartovaly také Lu-
cie Šafářová, Lucie Hradecká, Barbora 
Krejčíková, Karolína Muchová, Markéta 
Vondroušová nebo Karolína Plíšková,“ 
vyjmenovala Daniela Huťková z pořá-
dajícího TK Precheza Přerov. V loňském 
roce tento turnaj vyhrála šestnáctiletá 
domácí naděje českého tenisu Linda No-
sková, aktuálně 113. hráčka světa mezi 
dospělými, která v první polovině čer-

vence senzačně vyhrála turnaj ITF W100 
v německém Versomoldu. Týdenní teni-
sové klání začíná v neděli 21. srpna prv-
ními zápasy kvalifikace, kde se představí 
celkem 64 hráček z celého světa. Hlavní 
soutěž bude rozehrána v úterý 23. srpna 
úvodními zápasy prvního kola ve dvou-
hře a čtyřhře. Hrací začátky jsou stano-
veny od 10 hodin. Finále čtyřhry je na 
programu v sobotu dopoledne, turnaj 
vyvrcholí v neděli 28. srpna dopoledne 
finálovým zápasem ve dvouhře. Vstup 
do areálu je zdarma.

Program turnaje ZUBR CUP 
by OKsystem:

21.8. neděle kvalifikace 1. kolo

22.8. pondělí kvalifikace 2. kolo

23.8. úterý
finále kvalifikace, 
hlavní soutěž dvouhra 
1. kolo, čtyřhra 1. kolo

24.8. středa
hlavní soutěž dvouhra 
1. kolo, čtyřhra 1. kolo

25.8. čtvrtek
hlavní soutěž dvouhra 
2. kolo, čtyřhra 
čvrtfinále

26.8. pátek
hlavní soutěž dvouhra 
čvrtfinále, čtyřhra 
semifinále

27.8. sobota
hlavní soutěž dvouhra 
semifinále, čtyřhra 
finále

28.8. neděle
hlavní soutěž dvouhra 
finále

 (red)

Sandra Švédová už jako malá holčička po-
máhala mamince v šicí dílně. Teď je uzná-
vanou módní návrhářkou. 
 Foto: Archiv Sandry Švédové

Vítězka loňského ročníku Zubr Cup by 
OKsystem Linda Nosková
 Foto: Archiv TK PRECHEZA Přerov

Mezi speciality Sandry Švédové patří sva-
tební šaty. Mezi její klientky patří také mo-
derátorka Monika Leová.
 Foto: Archiv Sandry Švédové



PŘEDSTAVUJEME DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 8/2022  |  9

STAČÍ NAKOUPIT

ZA 300 KČ
S KLIENTSKOU KARTOU

Platí pro nákup volně prodejného sortimentu.

DO

Nejbližší Lékárnu AGEL najdete v Nemocnici AGEL Přerov
na ulici Dvořákova 75.

Změna podmínek vyhrazena.

inzerce

S kariérou modelky začala Barbora Mandátová až před čtyřicítkou
Barbora Mandátová pracuje téměř dvacet let v přerovské reklamní outdoorové agentuře. Současně vede vlastní modelingovou agenturu. Sama 
módu ve svých 47 letech předvádí a do modelingu nakonec zapojila celou svou rodinu – obě dcery i manžela. 

S kariérou modelky začala Barbora Mandá-
tová v době, kdy jiné odchází do pomyslné-
ho důchodu – těsně před čtyřicítkou. „Ka-
marádka Věra Krestýnová, dříve Lakomá, 
pořádala v Přerově módní přehlídky a akce 
pro ženy. Několik let mě přemlouvala, 
abych se role modelky chopila taky. Odo-
lávala jsem, ale nakonec jsem si to přece 
jen vyzkoušela. Třepala jsem se jak ratlík. 
Ale v momentě, kdy jsem vyšla na molo, 
udělala první dva kroky, to bylo prostě ono. 
Moc jsem si to užívala,“ vzpomíná Barbora 
Mandátová. Modeling jí učaroval a věnuje 
se mu dodnes. Kromě předvádění módy 
začala přehlídky i organizovat. „Z mého 
koníčku se nakonec stalo pořádné stádo. 
Ale naštěstí dcery jsou už velké, manžel 
je chápavý, takže se mi daří vše skloubit 
podle mých představ. Ačkoliv je pořádání 
přehlídek opravdu hodně náročné, stojí to 
za to. Dostávám od lidí obrovské množství 
energie nazpět,“ zdůrazňuje modelka, 
jejímž poznávacím znamením je krátký 
sestřih a široký úsměv. Na molu se často 
potkává s dívkami o generaci mladšími, to 
ji ale netrápí. Svůj věk naopak považuje za 
přednost. Předvádět módu podle ní může 
každá žena – a nemusí být vůbec dokona-
lá. Naopak. „Lidé na mě reagují výborně 

– právě proto, že jsem normální ženská 
a ne patnáctiletá Barbie. Diváci chtějí oby-
čejné ženy, které mají postavu jako oni, ale 
vyzařuje z nich radost, sebevědomí, něco 
pozitivního. Obchodníci preferují právě tyto 
typy – oni totiž nemají na skladě modely 
ve velikosti 34, ale 44. Lidé si musí říct, 
tohle je krásné, v tomhle můžu jít zítra do 
práce, na rande,“ vysvětluje modelka. Ve 
své agentuře proto zaměstnává -náctileté 
slečny i zralé dámy. 

Do plavek a minisukní už nejde 
Sama si svou štíhlou postavu prý udržuje 
snadno.  „Vždycky jsem běhala a sportova-
la. Dva roky jsem po operaci kolene, takže 
jsem sportovat nemohla a najednou na to 
ani nemám čas. Ale naštěstí jsem „střela“, 
mám i skvělou genetiku. V jídle se díky 
tomu moc omezovat naštěstí nemusím. 
Uvidíme, jak to bude za pár let. Ale už na 
mole nechodím v plavkách a neoblékám 
velmi krátké minisukně,“ podotýká Barbo-
ra Mandátová. Podle ní je důležité, umět 
přijmout svůj věk a mít se ráda. „Neodsu-
zuji plastické operace. Pokud někdo cítí, 
že je to pro jeho dobro, že mu to pomůže 
psychicky, je to fajn. Já sama na pleť pou-
žívám zatím jen kvalitní kosmetiku, zajdu si 

na masáže, spoléhám na genetiku a pozi-
tivní myšlení. Uvidíme, jestli budu mít ně-
kdy potřebu bojovat s vráskami i jinou ces-
tou. Můj muž toho ale zastáncem není,“ 
říká modelka. Právě její manžel je pro ni 
velkou oporou. „Modeling a organizovaní 
přehlídek nám ukrajují velkou část našeho 
volného života – bývá to o večerech, o ví-
kendech. Můj muž mi nejen pomáhá, ale 
už se mnou i fotil módu. Na molo by asi 
ale nešel. Může si ale užít zákulisí, baví ho 
to a líbí se mu i výsledek,“ vypráví Mandá-
tová. Na molo s sebou vzala i obě dcery. 
„Barunka teď žije střídavě v Anglii a na 
Kypru, kde má její přítel rodinné kořeny. 
Natálka se mnou teď předvádí módu na 
mole i fotí,“ říká přerovská modelka. Se 
svou agenturou spolupracuje především 
s firmami v regionu, propaguje lokální bu-
tiky, obchůdky. „Snažím se, aby to v Přero-
vě žilo, aby lidé neměli pocit, že se tu nic 
neděje. Miluju tohle město, jsem přerovský 
patriot. Možná by to pro mě profesně bylo 
lepší v Olomouci nebo někde jinde, ale už 
je to tam více anonymní, i když je to krás-
né město,“ vysvětluje Barbora Mandátová. 
Podle svých slov od modelingu čím dál tím 
více směřuje k samotné organizaci pře-
hlídek. „Baví mě to celé nachystat, splnit 

přání klientů, líbí se mi ta atmosféra, obe-
censtvo, energie. Fotím už spíše výjimečně, 
když chci podpořit konkrétní značku či 
návrháře. Kdyby se mi ozvala nějaká zná-
má prestižní značka, určitě bych tu práci 
vzala. Zase by to byla jiná, nová zkušenost. 
Ale nemyslím si, že v mém věku bych ještě 
prorazila ve „velkém světě““, skromně do-
dává Mandátová.  (voj)

Mezi poznávací znamení Barbory Mandá-
tové patří její úsměv a krátký sestřih. 
 Foto: Archiv Barbory Mandátové

Na molo se Barbora Mandátová vydává i se svou mladší dcerou Natálií. 
 Foto: Jan Gebauer
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Zuzana Šafářová se stará o stravu českých reprezentantů
Jednačtyřicetiletá Zuzana Šafářová pochází z Přerova. Na svůj věk ale rozhodně nevypadá – možná i proto se nějaký čas živila jako herečka v rekla-
mách. Bývalá hráčka stolního tenisu je dnes uznávanou nutriční poradkyní špičkových sportovců. Hubnul s ní i známý kuchař Zdeněk Pohlreich. 

„Sama jsem byla aktivním sportovcem, 
hrála jsem českou první ligu ve stolním 
tenise, dokonce na profesionální úrovni 
v Německu – angažmá mi tehdy vyřídil Petr 
Korbel, náš přední pingpongový hráč. Na 
chvíli jsem nakoukla i do extraligy, jenom-
že pak jsem se zranila,“ vzpomíná Zuzana 
Šafářová. A právě tehdy ji napadlo, že by 
se mohla začít zabývat výživou sportovců. 
„Původní profesí jsem učitelka tělesné vý-
chovy a zeměpisu. Uvědomovala jsem si, 
že jsem během studií velmi špatně jedla, 
příliš jsem trénovala, a právě to zřejmě ved-
lo k mému zranění. Proto jsem se rozhodla 
radit sportovcům, jak těmto problémům 
předcházet správnou výživou,“ připomněla 
začátky své nové profese Šafářová. Nutrič-
ní vysokou školu vystudovanou ale nemá 
– před 15 lety totiž ještě v Čechách žádná, 
kromě těch zaměřených na léčebné diety, 
nebyla. „První půlroční kurz jsem absolvova-
la u Jiřího Radvanského při Karlově univerzi-
tě v Praze. Hodí se mi i mé znalosti anatomie 

a fyziologie ze školy, všechny je ve výživovém 
poradenství uplatním. Lidé v mém okolí mě 
ale zrazovali, tvrdili, že se takto nemůžu uži-
vit,“ vzpomíná Zuzana Šafářová. 
Když s výživovým poradenstvím začínala, 
prosila své kamarádky, jestli s ní nechtějí 
hubnout, aby se to na nich mohla naučit. 
„Zároveň jsem si v Přerově i v Praze otevře-
la tenisovou školičku, která byla zpočátku 
hlavním zdrojem mých příjmů. Současně 
jsem natáčela reklamy – pro firmy jako Gam-
brinus, Poštovní spořitelna, Česká spořitel-
na, GE Money Bank, hodně i do Ameriky,“ 
vyjmenovává Zuzana Šafářová. Díky tomu 
si byla schopná vydělat tolik, aby se mohla 
dál věnovat svému snu – výživovému pora-
denství. „Přitom jsem se k natáčení reklam 
dostala náhodou. Na ulici mě oslovila paní, 
zda nemám zájem hrát v reklamě. Souhlasila 
jsem, šla na casting a oni si mě vybrali pro 
vánoční kampaň na pivo Labatt, určenou 
pro celou Kanadu a část USA,“ vysvětluje 
nynější špičková sportovní poradkyně. Mezi 
její největší úspěchy patří reklamní kampaň 
na Samsung a pivo Stella Artois. Později ale 
musela se školičkou a natáčením reklam 
skončit, jednoduše už jí na to nezbýval čas. 

Pracovala i pro svou slavnou sestřenici 
„Ke špičkovým sportovcům jsem se dostala 
díky sportovnímu řediteli České basketbalové 
federace Michalu Ježdíkovi, který na mě prý 
dostal výborné reference. Rozhodl se mě an-
gažovat k mužskému národnímu týmu. Bylo 
to od něj hodně odvážné, protože vrcholový 
sport je spíše mužský svět a ženy to v něm 
nemají jednoduché,“ zdůrazňuje Zuzana Ša-
fářová. Obrovským zážitkem pro ni bylo, když 
jela s „nároďákem“ na Mistrovství světa. Díky 
Michalu Ježdíkovi přednáší i pod záštitou 
Českého olympijského výboru. „V současné 
době mám na starost také národní ženský 
a mužský florbalový tým, spolupracuji i s kra-
sobruslařem Tomášem Vernerem a jeho svě-
řenci. V rámci basketbalu máme nový projekt 
CZ Academy – národní basketbalovou aka-

demii, kde jsem v realizačním týmu společně 
s bývalým hráčem NBA Jiřím Welschem. Na-
ším cílem je výchova talentovaných hráčů,“ 
podotýká výživová specialistka. Spolupraco-
vala i s áčkem fotbalové Sparty. Mezi dlou-
hodobé klienty patřila deblistka a olympijská 
vítězka Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, 
biatlonistka Eva Puskarčíková, ale i její sestře-
nice tenistka Lucie Šafářová. Mimo sportovní 
odvětví spolupracovala i se Zdeňkem Pohl-
reichem. „Jednoho dne mi zavolal a povídá: 
Tady Pohlreich, chtěl bych, abyste mi pomoh-
la zhubnout. Myslela jsem, že si kamarádi ze 
mě dělají legraci. Ale nedělali. Zdeňkovi se 
s mou pomocí tehdy podařilo hodně zhub-
nout. Podílela jsem se i na vzniku jeho dvou 
kuchařek a přípravě scénářů pořadu Teď vaří 
šéf Light,“ říká Zuzana Šafářová. 
V současné době se úspěšná přerovská 
rodačka zabývá nutrigenetikou. Tento po-
měrně nový vědní obor zkoumá varianty 
genů, jak mají genetické odlišnosti vliv na 
to, co je pro nás dobré jíst. „Od začátku 
své praxe se snažím propojovat západní 
dietologii a sportovní dietologii, s těmi al-

ternativními jako ajurvéda, tradiční čínská 
medicína. Dlouhodobě se zaobírám učením 
původních obyvatel Ameriky – Indiánů. Zá-
roveň miluji přírodu, zajímá mě proto lesní 
terapie, aromaterapie, bylinkářství. Pou-
žívám i tónovou vibrační akupunkturu,“ 
přibližuje Zuzana Šafářová. Spolupracuje 
i s lékaři, nezatracuje vědu. Jak sama říká, 
ze všeho si vybírá to, co se jí nejvíc osvěd-
čilo v praxi. „Sportovci jsou pod obrovskou 
psychickou i fyzickou zátěží – musí dbát na 
dostatečný příjem makroživin a mikroživin. 
Při zátěži se tvoří volné radikály, klíčová je 
regenerace. Řešíme jídlo na cestách, časo-
vé posuny.  Jinak bude vypadat strava pro 
cyklistu, jinak pro fotbalistu, jinak pro bas-
ketbalistu,“ zdůrazňuje. V posledních třech 
letech se zaměřuje také na poruchy příjmu 
potravy. „Zřejmě díky tomu, že ve vrcholo-
vém sportu není příliš odborníků ženského 
pohlaví, se právě na mě sportovkyně tolik 
obrací. Považuji to za velký problém, o kte-
rém se až tak nemluví a příliš se neřeší, pro-
to se mu chci věnovat co nejvíce,“ uzavírá 
expertka na výživu. (red)

Zuzana Šafářová se stará o stravování vr-
cholových sportovců. Poradenství využila 
i její slavná sestřenice, tenistka Lucie Šafá-
řová. Foto: Archiv Zuzany Šafářové

Zuzana Šafářová (na fotce vlevo) pomáhala hubnout i kuchaři Zdeňku Pohlreichovi (upro-
střed) známému z televizní show. Vlevo stojí kondiční trenérka Věra Brücknerová.
  Foto: Archiv Zuzany Šafářové

V srpnu čeká na posluchače na hradbách i židovská hudba
Milovníky hudby čeká v srpnu pořádná 
nálož – po dvou červencových koncertech 
se přerovské hradby rozezní v srpnu hned 
pětkrát. Během tradičních úterků postup-
ně dojde na blues, funky, tradiční židovský 
klezmer, jazz a flamenco. 
V úterý 2. srpna se představí přerovskému 
publiku již známí olomoučtí Blues Power. 
„Posluchači si je mohou pamatovat z fes-
tivalu Blues nad Bečvou z roku 2018 i z ji-
ných projektů,“ připomněl spolupořadatel 
festivalu Pavel Ondrůj. Funkové překvapení 
pak čeká na posluchače o týden později 
9. srpna v podání mladých Lucky Joke, kdy 
muzikanti z Litomyšle předvedou energic-

kou a živelnou směsici jazz – rocku, rocku 
a funky. V polovině srpna rozezní hradby 
úplně nový žánr, který středověké opev-
nění Přerova ještě zatím nikdy nehostilo. 
„Tradiční židovskou hudbu a klezmer jsem 
moc toužila představit hradebnímu pu-
bliku, letos se nám to podařilo a v úterý 
16. srpna se mohou posluchači těšit na 
ukrajinsko-české Lechaim! Trio,“ zmínila 
spolupořadatelka festivalu Lada Galová. 
Zpěvačka této skupiny, jejíž domovskou 
scénou je Moravské divadlo Olomouc, je 
skladatelkou a autorkou mnoha písní. 
Houslista a člen Moravské filharmonie Olo-
mouc Igor Dněprov pochází z Ukrajiny a ži-

dovský repertoár je jeho srdeční záležitost. 
Klavírista a člen orchestru Moravského di-
vadla Olomouc Richard Mlynář je jazzman 
a skladatel, který spolupracoval mimo jiné 
s B-Side Band a Vojtou Dykem. Jazz a blues 
přiveze na hradby v úterý 23. srpna němec-
ko-české trio zpěvačky Simone Reifegerste 
s českým pianistou Vladimírem Strnadem 
a dnes již veteránem berlínské jazzové scé-
ny saxofonistou Joem Kučerou. „Joe Ku-
čera představí aktuální sólové album Take 
A Heart, které celé odezní na chystaných 
srpnových koncertech po České republi-
ce,“ pozval na jazzovou lahůdku Pavel On-
drůj. Letošní sedmý ročník uzavře v úterý 

30. srpna česká kapela Duende s tempe-
ramentní kubánskou zpěvačkou Adrianou 
Asseff Rodriguez, která zprostředkuje 
posluchačům španělské flamenco a latin-
sko-americkou muziku. Začátky koncertů 
budou jako každoročně vždy v 19 hodin. 
Pořadatelé letos snížili počet koncertů 
z původních deseti na současných sedm – 
vedla je k tomu finanční situace v hudební 
branži. „Kvůli zvýšení veškerých nákladů 
mají i kapely vyšší požadavky, zdražilo se 
cestovné pro muzikanty i jejich ubytování. 
Upřednostnili jsme kvalitu nad kvantitou, 
proto jsme počet koncertů raději snížili,“ 
uzavřela Lada Galová.  (red)
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Oznámení o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva města Přerova

Primátor města Přerova podle § 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje: 
1.  Volby do Zastupitelstva města Přerova se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022  

od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu v: 

Základní škola Bajákova
Za Mlýnem 1 Lipnická
volební okrsek č. 1 Mikuláškova
 Seifertova
 U Výstaviště
 chatová oblast Laguny 

Základní škola Bezručova
Za Mlýnem 1 Brabansko
volební okrsek č. 2 Kopaniny
 Máchova
 Riedlova
 Sadová
 Svornosti
 Za Mlýnem

Základní škola Křivá
Za Mlýnem 1 Lužní
volební okrsek č. 3 Malá Dlážka
 Michalov
 Osmek
, U Žebračky
 chatová oblast Lužní

Základní škola Velká Dlážka – sudá čísla
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 4

Základní škola Sokolská
Velká Dlážka 5
volební okrsek č. 5

Základní škola Svépomoc II
Velká Dlážka 5 Svépomoc IV
volební okrsek č. 6 Velká Dlážka – lichá čísla

Základní škola Dluhonská
Velká Dlážka 5 Fügnerova
volební okrsek č. 7 Jilemnického
 Malá Tratidla
 Mervartova
 Na Hrázi
 Na Svépomoc
 Polní
 Skopalova
 Staré Rybníky
 Svépomoc I
 Svépomoc III
 Tržní
 U Strhance
 chatová oblast Rybníky
 chatová oblast Triangl 

Mateřská škola Na Odpoledni
Píšťalka nábř. Dr. Edvarda Beneše
Na Odpoledni 16
volební okrsek č. 8

Střední škola  Kosmákova
gastronomie a služeb Kozlovská
Šířava 7
volební okrsek č. 9

Střední škola  Bayerova
gastronomie a služeb Pod Valy
Šířava 7 Šrobárova
volební okrsek č. 10 Žerotínovo nám.

Vysoká škola Horní náměstí
logistiky o.p.s. Jateční
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek č. 11 Kainarova
 Kratochvílova
 Mostní
 Na Marku
 nám. T. G. Masaryka
 Palackého
 Pivovarská
 Spálenec
 U Bečvy
 Wilsonova

Základní škola Blahoslavova
Boženy Němcové 16 Bratrská
volební okrsek č. 12
 
Základní škola Bartošova
Boženy Němcové 16 Boženy Němcové
volební okrsek č. 13 Č. Drahlovského
 Dr. Skaláka
 
Základní škola Cukrovarská
Boženy Němcové 16 Kojetínská
volební okrsek č. 14 Letecká
 nábř. Protifašistických
  bojovníků
 Tovačovská
  Velké Novosady
 
Základní škola Hranická
J. A. Komenského
Hranická 14, Předmostí
volební okrsek č. 15  
   
Základní škola  Janáčkova
J. A. Komenského Karasova
Hranická 14, Předmostí Kotkova
volební okrsek č. 16 Popovická
 Sportovní
  Teličkova
  Tyršova
  U Dráhy
  Zahradní
 
budova MMPr, Dr. Milady Horákové
bývalá Mateřská škola Olomoucká
Pod Skalkou 11 Pod Skalkou 17 – 21
Předmostí Prostějovská
volební okrsek č. 17 1. května
  Tylova
  U Pošty
  Žernava
 
Základní škola  Pod Skalkou 1 – 15
J. A. Komenského Pod Skalkou 2 – 28

Hranická 14, Předmostí
volební okrsek č. 18
 
Kulturní dům Přerov, 
Náves 38, Dluhonice část Přerov V – Dluhonice
volební okrsek č. 19
 
budova MMPr Přerov,
Na Červenici 2, Čekyně část Přerov VII – Čekyně
volební okrsek č. 20
 
budova MMPr Přerov,
Zakladatelů 9, Henčlov část Přerov VIII – Henčlov
volební okrsek č. 21 a ulice Výmyslov
   
budova MMPr Přerov,
U Silnice 18, Lýsky část Přerov IX – Lýsky
volební okrsek č. 22
 
Základní škola Hanácká
J. A. Komenského Ke Kočířům
Hranická 14, Předmostí Kočíře
volební okrsek č. 23 Kovářská
 Na Kopci
  U Cihelny
  U Trati
 
budova MMPr Přerov,
Vinařská 5, Vinary část Přerov XI – Vinary
volební okrsek č. 24 a ulice: Krátká
               Na Výsluní
 
budova MMPr Přerov,
Na Návsi 40, Žeravice část Přerov XII – Žeravice
volební okrsek č. 25

budova MMPr Přerov,
Rohová 1, Penčice část Přerov XIII – Penčice
volební okrsek č. 26
 
budova MMPr Čechova
Smetanova 7 Havlíčkova
volební okrsek č. 27 Husova
 nám. Svobody
  Škodova
 
Vysoká škola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Přerovského 
volební okrsek č. 28 povstání
  Smetanova
  Šířava
 Wurmova
 
Gymnázium   Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Střední  Kramářova
pedagogická škola Nádražní
Denisova 3 nám. Fr. Rasche
volební okrsek č. 29 Sušilova
  Tovární
 



VOLBY DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 8/2022  |  12

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

5.  Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.
a)  Na hlasovacím lístku může v rámečku před jménem kandidáta označit toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, 

v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Takto může označit až 35 kandidátů.
b)  Na hlasovacím lístku může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň 

může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kte-
rých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni.

Po úpravě hlasovacího lístku jej vloží do úřední obálky a po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

6.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební komise závazné pro všechny přítomné.

V Přerově dne 8. září 2022                   Ing. Petr Měřínský v. r., primátor města

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování  
ve volbách do Zastupitelstva města Přerova
Prezident republiky vyhlásil volby na dny 
23. a 24. září 2022. V pátek 23. září 2022 
začínají volby v 14:00 hod a končí ve 22:00 
hod, v sobotu 24. září 2022 pak lze volební 
právo uplatnit od 8:00 hod do 14:00 hod. 
Společně s těmito volbami se na 1/3 území 
České republiky konají rovněž volby do Se-

nátu Parlamentu České republiky. Na úze-
mí města Přerova se konají pouze  volby 
do Zastupitelstva města Přerova.
Volební místnosti jsou v Přerově ve stejných 
budovách jako při volbách do PS PČR, jen 
u okrsku č. 39 namísto administrativní bu-
dovy Meopty bude volební místnost umís-

těna v budově sdružení Mosty k životu, 
Bohuslava Němce 4.

Voličské průkazy
Ve volbách do zastupitelstev obcí může 
volič uplatnit své volební právo pouze 
v místě svého trvalého pobytu a ve sta-

noveném volebním okrsku, voličské průka-
zy proto nebudou pro tyto volby vydávány. 
Pokud volič nemůže volit v místě svého tr-
valého pobytu a ve stanoveném volebním 
okrsku, je to považováno za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva. Hlasovat 
ve volbách do zastupitelstev obcí tedy není 

Základní škola Interbrigadistů
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek č. 30 Ztracená
 
Základní škola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek č. 31 Svisle
 
Střední škola  tř. 17. listopadu 
gastronomie
a služeb
Šířava 7
volební okrsek č. 32 
   
 Základní škola Příční
Trávník 27 Trávník – lichá čísla
volební okrsek č. 33 U Rybníka
 
 
Základní škola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá čísla
volební okrsek č. 34  
 
Základní škola Budovatelů
Trávník 27
volební okrsek č. 35  
 
Základní škola Dvořákova – sudá čísla
U Tenisu 4 Dvořákova 1 – 35
volební okrsek č. 36 Vsadsko
 
Základní škola Dvořákova 37 – 73
U Tenisu 4
volební okrsek č. 37
   
Základní škola Koliby
U Tenisu 4 U Tenisu
volební okrsek č. 38
 
Sdružení Kabelíkova
MOST K ŽIVOTU Kotasova

Bohuslava Němce 4 Markulčekova
volební okrsek č. 39 Paula Rausnitze
   Pavla Nováka
  Purkyňova
  Slaměníkova
 
Mateřská škola tř. Gen. Janouška
Dvořákova 23 Vaňkova
volební okrsek č. 40 Dvořákova 75  – nemocnice
 chatová oblast
  U sv. Jakuba

Základní škola Jana Jiskry z Brandýsa
Želatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek č. 41 Klivarova
  Otakara Jaroše
  Prokopa Holého
  Sokolovská
  Por. Vodičky
  Želatovská  1 – 19
  Želatovská  2 – 22
  Žižkova
 
Mateřská škola Bohuslava Němce – lichá č. 
Optiky 14 Optiky
volební okrsek č. 42

Základní škola Bohuslava Němce – sudá č.
Želatovská 8 Želatovská 21 – 39
volební okrsek č. 43 Želatovská 24 – 38
 
Základní škola Alšova
Želatovská 8 Gen. Fajtla
volební okrsek č. 44 Hvězdná
  Kouřílkova
  Neumannova
  Petřivalského
  Pod Hvězdárnou

Základní škola bří Hovůrkových
Svisle 13

volební okrsek č. 45

Gymnázium   9. května        
Jana Blahoslava Gen. Štefánika
a Střední  K Moštěnici
pedagogická škola Macharova
Gen. Štefánika 10 Na Loučkách
volební okrsek č. 46 Nerudova
  Sumínova
  Třebízského
  Wolkerova
 
Mateřská škola Čsl. letců 
Lešetín Durychova
Lešetínská 5 Gen. Rakovčíka
volební okrsek č. 47 Hostýnská
  Jarní
  Jižní čtvrť I
  Lančíkových
  Lešetínská
  Partyzánská
  U Hřbitova
 
Gymnázium   Jižní čtvrť II
Jana Blahoslava Jižní čtvrť III
a Střední pedagogická škola Jižní čtvrť IV
Gen. Štefánika 10
volební okrsek č. 48
 
budova MMPr Přerov, 
Mírová 18, Lověšice část Přerov III – Lověšicevolební 
okrsek č. 49 
 
budova MMPr Přerov,
Grymovská 47 část Přerov IV – Kozlovice
Kozlovice 
volební okrsek č. 50 
 
budova MMPr Přerov,
Větrná 3, Újezdec část Přerov VI – Újezdec
volební okrsek č. 51 kromě ulice K Moštěnici
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Do boje o přerovskou radnici jde jedenáct politických stran a hnutí
Jedenáct stran a hnutí se bude v Přerově ucházet v komunálních volbách o přízeň voličů. V minulých volbách do zastupitelstva, v roce 2018, šlo do 
boje o radnici dvanáct stran a do zastupitelstva se jich dostalo osm. Volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září a do 19. července mohli zástupci stran 
dokládat své kandidátky.

Přerované budou mít možnost vybírat 
z těchto stran a hnutí: KDU-ČSL a TOP 09, 
Piráti – ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV, Za pro-
speritu města Přerova a jeho místních částí, 
Svoboda a přímá demokracie (SPD), ANO 
2011, Pomáháme městu – ODS a nezá-

vislé osobnosti, Komunistická strana Čech 
a Moravy, Společně pro Přerov – koalice po-
litického hnutí Změna a NEZÁVISLÉ VOLBY, 
Srdce Přerova, Česká strana sociálně demo-
kratická a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Voliči 
nemusejí volit pouze jedno uskupení, ale 

mohou dát preferenční hlasy kandidátům 
napříč všemi stranami – zakřížkovat mohou 
na volebních lístcích až 35 osob. Počet vo-
lebních místností i jejich umístění zůstává 
beze změny, pouze nebude kvůli rekon-
strukci otevřena volební místnost v Meoptě, 

místo toho přijdou voliči na adresu Bohusla-
va Němce 4, kde sídlí Most k životu. 
Volby začnou v pátek 23. září úderem 
14. hodiny, volební místnosti se zavřou 
v deset večer. V sobou 24. září budou moci 
voliči přijít k urnám od 8 do 14 hodin.  (red)

možné ani v nemocnici, zařízení sociálních 
služeb, školském zařízení nebo jiném ob-
dobném zařízení, pokud zde volič nemá 
trvalý pobyt.

Seznamy voličů 
Stálý seznam voličů vede Magistrát měs-
ta Přerova pro voliče, kteří jsou v Přerově 
přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič 
si může v úředních hodinách ověřit, zda je 
v seznamu zapsán, popř. může požadovat 
doplnění údajů či provedení oprav. 

Informace pro cizince – občany EU 
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní 
občan jiného státu, jehož občanům právo 
volit do zastupitelstev obcí přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, a to za podmínky, že: 
•  alespoň ve druhý den voleb (tj. 24. září 

2022) dosáhl věku nejméně 18 let a
•  je v den voleb v obci přihlášen k trvalé-

mu, popř. přechodnému pobytu.
Jedná  se  pouze  o  občany  členských 
států Evropské unie, kteří splňují pod-
mínky pro přiznání volebního práva. Tito 
občané, pokud chtějí uplatnit své volební 
právo, musí požádat o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů. Pokud občan státu 
EU požádal o zápis do dodatku ke stálému 
seznamu voličů již v předchozích volbách 
do zastupitelstev obcí, je již v dodatku 
uveden a žádat nemusí. Žádost o zápis 
do dodatku může volič – občan jiného 
státu – podat Magistrátu města Přero-
va, nejpozději do 21. září 2022 do 16:00 
hodin. Žádost může být učiněna písemně 
nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, 
že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, 
žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, 
příjmení, datum narození, pro bližší identi-
fikaci i místo trvalého, popř. přechodného 
pobytu (adresa) v ČR. 
Pokud volič – občan jiného státu EU – 
o  zápis  do  dodatku  nepožádá,  hlaso-
vat ve volbách do Zastupitelstva města 
Přerova nemůže! 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek bude dodán všem voličům 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. 20. 
září 2022), na požádání jej obdrží i ve vo-
lební místnosti.
V Přerově hlasovací lístky voličům doručí 
Česká pošta s. p. Hlasovací lístky budou 

doručeny na adresu trvalého pobytu voliče 
vhozením do domovní schránky, předá-
ním rodinným příslušníkům apod. Pokud 
se volič na adrese svého trvalého pobytu 
nezdržuje, nemá domovní schránku apod., 
nebudou mu doručeny.

Jak hlasovat 
Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom 
volebním okrsku, kam podle místa svého 
trvalého pobytu patří. Hlasování bude voli-
či umožněno poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož ob-
čané jsou oprávněni volit na území České 
republiky. Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Voliči, který není zapsán ve 
výpisu ze stálého seznamu voličů a jeho 
dodatku, okrsková volební komise hlaso-
vání neumožní. 
Po záznamu do výpisu obdrží prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním kulatým 
razítkem Magistrátu města Přerova. Na 
žádost mu okrsková volební komise vydá 
i nový hlasovací lístek. Poté volič vstoupí do 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku. Zde může hlasovací lístek upravit 
a vloží jej do úřední obálky.
V prostoru, určeném pro vložení hlasova-
cích lístků do úředních obálek, nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem. Pouze 
s voličem, který nemůže sám upravit hlaso-
vací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru urče-
ném pro vložení hlasovacího lístku do úřed-
ní obálky přítomen jiný volič, nikoli však 
člen okrskové volební komise. Po opuštění 
prostoru určeném pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru ur-
čeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky, okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
Volič může okrskovou volební komisi ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů, 
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (doma), ale pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hlaso-
vání mimo volební místnost na Magistrátu 
města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 
709/34, přízemí, kancelář č. 13, na tel. čís-
lech 581 268 460 nebo 724 538 752.

Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 
nebo přímo okrskovou volební komisi 
např. prostřednictvím jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise 
mohla voliče navštívit, potřebuje znát:
•  jeho jméno a příjmení, 
•  adresu, kde ho má navštívit,
•  u panelových domů je dobré sdělit po-

schodí, č. dveří apod.
•  případně i sdělit, který volební den a ho-

dinu volič preferuje.

Úprava hlasovacího lístku 
Svoji volbu volič vyznačí na hlasovacím 
lístku křížkem ve čtverečku před volební 
stranou nebo rámečku před jménem kan-
didáta. 

Volič chce volit jednu vybranou voleb-
ní stranu a zároveň nechce dát hlas 
žádnému  kandidátu  z  jiné  volební 
strany. 
Pak označí křížkem ve čtverečku před ná-
zvem volební strany nejvýše jednu stranu 
a žádné další označení křížkem již neudělá. 
Dává hlas všem kandidátům označené vo-
lební strany.

Volič chce volit jednu vybranou voleb-
ní stranu a zároveň chce dát hlas vy-
braným  kandidátům  jiných  volebních 
stran.
Pak označí křížkem ve čtverečku před ná-
zvem volební strany nejvýše jednu stranu 
a zároveň označí v rámečku před jménem 
kandidáta jiných volebních stran křížkem 
další kandidáty, pro které hlasuje.
Takto předně dává hlas jednotlivě ozna-
čeným kandidátům. Dále dává hlas tolika 
kandidátům označené volební strany, kolik 
mu zbylo hlasů do počtu 35 a to v pořadí, 
v němž jsou kandidáti na hlasovacím lístku 
uvedeni.
Příklad: volič označí křížkem volební stra-
nu C a dále ve volebních stranách A, D 
a F označí křížkem 25 kandidátů. Dává 
hlas označeným dvaceti pěti kandidátům 
volebních stran A, D a F a prvním deseti 
kandidátům označené volební strany C.
Označí-li volič křížkem čtvereček před 
názvem volební strany a zároveň označí 
křížkem rámeček před jménem některého 
kandidáta v rámci téže volební strany, pak 
sice svůj hlas nepromarnil, ale k označení 
rámečku před jménem kandidáta se ne-
přihlíží.

Tzn., že označí-li volič křížkem čtvereček 
před názvem volební strany, nemůže již 
ovlivnit pořadí kandidátů téže volební 
strany. Dává hlas kandidátům označe-
né volební strany v pořadí, v jakém jsou 
uvedeni, příp. tolika kandidátům v pořa-
dí, v jakém jsou uvedeni, kolik mu zby-
lo hlasů, pokud křížkoval rámečky před 
jménem kandidátů v jiných volebních 
stranách.

Volič  chce  volit  vybrané  kandidáty 
napříč  volebními  stranami  a  zároveň 
nechce volit konkrétní volební stranu.
Pak označí křížkem rámeček před jménem 
vybraných kandidátů a neoznačí křížkem 
žádný čtvereček před názvem volební stra-
ny.
Takto může označit max. 35 kandidátů 
a dává svůj hlas označeným kandidátům.
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob 
udělení svých hlasů, ty se započítávají zá-
sadně jednotlivým kandidátům (za podmí-
nek splnění pravidel platnosti hlasu). Okrs-
ková volební komise nejdříve zjišťuje počet 
hlasů pro každého kandidáta jednotlivě 
čárkovací metodou a až poté počty hlasů 
pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro 
její kandidáty.

Kdy volič promarní svůj hlas
•  hlasovací lístek nevloží do úřední obálky,
•  do úřední obálky vloží více než jeden hla-

sovací lístek,
•  do úřední obálky vloží přetržený hlaso-

vací lístek,
•  na hlasovacím lístku křížkem neoznačí 

ani volební stranu ani žádného kandi-
dáta,

•  na hlasovacím lístku označí křížkem ve 
čtverečku před názvem volební strany 
více než jednu volební stranu,

•  na hlasovacím lístku označí křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta více než 
35 kandidátů, a to bez ohledu na to, zda 
v počtu označených je i odvolaný kandi-
dát nebo kandidát, který se kandidatury 
vzdal,

•  k označení kandidáta nebo volební stra-
ny nepoužije křížek, ale např. kroužek 
apod.,

•  udělal křížek zcela mimo vyznačený rá-
meček před jménem kandidáta, přes dva 
nebo více rámečků nebo mezi rámečky. 
Obdobně se posuzuje označení volební 
strany ve čtverečku před jejím názvem.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
6.8. Třeštík – Pod Vysokou – Miloňová – 
Velké Karlovice, 14 km, vlak 6.28, vede 
H. Dittelová
13.8. Náměšť na Hané – Střížov – Ludé-
řov – Slatinice, 13 km, vlak 6.57, vede M. 
Ligurský
20.8. Buchlov – Kazatelna – Cimburk – 
Koryčany, 15 km, vlak 7.24, vede H. Di-
ttelová
27.8. Mladějov – Nad Vískou – Nad Doly 
– Hřebcov – Strážný vrch – Mladějov, 19 
km, vlak 6.12, vede M. Ligurský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová, tel.: 
725 017 083
4.8. Tlumačov – Otrokovice, 10 km, vede 
Szabóová vlak 6.44 
6.8. Koryčany-hrad Cimburk – Koryčany, 
14  km, vede Válková, vlak 7.48
11.8. St. Město – Velehrad – Buchlov – 
Buchlovice, 16 km, vede Peprnová, vlak 
7.24 
11.8. Luková – Olší – Majetín koupaliště – 
Brodek, 10 km, vede Lančová, bus 8.45, 
nást.č. 11, ved. z Lukové
13.8. Tišnov – NS – Klucanina – Květnice, 
16 km, vede Šťávová, vlak 6.37, vedoucí 
z Brna   
18.8. Setkání ve sportovním areálu Koz-
lovice, individuálně, 14.00, i pro bývalé 
členy
20.8. Valašská Polanka – Vartovna – 
Vsetín, 17 km, vede Sedláková, vlak 6.24, 
účast nahlásit vedoucí 
25. 8. Rožnov p/ R – zřícenina hradu 
Rožnov, 12 km, vede Michňová, vlak 
6.44 
27.8. Valašské Klobouky – Hložec – Bru-
mo – Bylnice, 16 km, vede Sedláková, vlak 
6.28, účast nahlásit vedoucí

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 30.8. Čtvero ročních období – LÉTO, 
výstava školních obrazů, chodba ve 2. pa-
tře, vstupné 20/10 Kč
do 18.9. Anna Sypěnová Němcová – Proč 
malovat? Výběr z díla přerovské malířky, 
historický sál, vstupné 40/20 Kč
od 12.8. do 6.11. Dagmar Havlíčková 
– Modlitby, výstava obrazů olomoucké 
výtvarnice, kaple přerovského zámku, 
vstupné 40/20 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
I během letních prázdnin nabízíme mož-
nost edukačních programů pro organizo-
vané skupiny (např. příměstské tábory). 

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.08. 19.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
02.08. 19.00 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
03.08. 09.30 DC Liga supermazlíčků Prázdniny v kině, dabing 160,-/140,-
03.08. 17.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
03.08. 20.00 Řekni to psem 160,-
04.08. 10.00 Prezidentka BS 80,- 12+
04.08. 18.00 Planeta Praha RP 160,-
04.08. 20.00 Arthur: Prokletí RP, titulky 160,- 12+
05.08. 17.30 Střídavka P 160,-
05.08. 19.30 Bullet train P, titulky 160,- 15+
06.08. 15.00 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
06.08. 17.30 Střídavka 160,-
06.08. 19.30 Elvis titulky 160,- 12+

07.08. 10.00 Zpřístupnění protiatomového krytu 
a jeho tech. zázemí 60,-

07.08. 11.15 Do krytů, Přerove! 80,-
07.08. 14.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
07.08. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
07.08. 20.00 Řekni to psem 160,-
08.08. 19.00 Bullet train titulky 160,- 15+
09.08. 19.00 Střídavka 160,-
10.08. 09.30 Mimoni: Padouch přichází Prázdniny v kině, dabing 160,-/140,-
10.08. 17.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
10.08. 20.0 Párty Hárder: Summer Massacre 160,- 15+
11.08. 10.00 Kdyby radši hořelo          BS 80,-
11.08. 18.00 Střídavka česky 160,-
11.08. 20.00 Bestie RP, titulky 160,- 15+
12.08. 17.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
12.08. 20.00 Bestie titulky 160,- 15+
13.08. 15.30 Cesta do Tvojzemí P, Bijásek 160,-/140,-
13.08. 17.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
13.08. 20.00 Bestie titulky 160,- 15+
14.08. 15.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
14.08. 18.00 Planeta Praha 160,-
14.08. 20.00 Bullet train titulky 160,- 15+
15.08. 19.00 Elvis titulky 160,- 12+
16.08. 19.00 Řekni to psem 160,-
17.08. 09.30 Thor: Láska jako hrom Prázdniny v kině, dabing 160,- 12+
17.08. 17.30 Hádkovi 160,- 12+
17.08. 19.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
18.08. 10.00 Elvis BS, titulky 80,- 12+
18.08. 17.30 Nene  RP titulky 160,-
18.08. 20.00 Sirotek: První oběť RP, titulky 160,- 15+
19.08. 17.30 Thor: Láska jako hrom 3D, dabing 180,- 12+
19.08. 20.00 Sirotek: První oběť titulky 160,- 15+
20.08. 15.30 Princezna rebelka P, Bijásek, dabing 160,-/140,-
20.08. 17.30 Nene titulky 160,-
20.08. 20.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
21.08. 15.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
21.08. 17.30 Střídavka 160,-
21.08. 19.30 Nene titulky 160,-
22.08. 19.00 Sirotek: První oběť titulky 160,- 15+
23.08. 19.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
24.08. 09.30 Princezna rebelka Prázdniny v kině, dabing 160,-/140,-
24.08. 17.30 Thor: Láska jako hrom titulky 160,- 12+
24.08. 20.00 Jan Koller: Příběh obyčejného kluka 160,-
25.08. 10.00 Prezidentka BS 80,- 12+
25.08. 17.30 After: Pouto RP, titulky 160,- 12+
25.08. 20.00 Arvéd RP 160,-
26.08. 17.30 After: Pouto titulky 160,- 12+
26.08. 20.00 Pozvánka do pekla P, titulky 160,- 12+
27.08. 15.30 Princezna rebelka Bijásek, dabing 160,-/140,-
27.08. 17.30 After: Pouto titulky 160,- 12+
27.08. 20.00 Pozvánka do pekla titulky 160,- 12+
28.08. 10.00 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 80,-
28.08. 15.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
28.08. 18.00 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
28.08. 20.00 Arvéd 160,-
29.08. 19.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
30.08. 19.00 Střídavka 160,-

30.08. 21.00 Noční prohlídka krytu a jeho technic-
kého zázemí s živou osádkou 90,-

31.08. 09.30 Planeta Praha 160,-
31.08. 17.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
31.08. 20.00 After: Pouto titulky 160,- 12+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Aktuální nabídku a volné termíny si pro-
sím ověřujte telefonicky na tel. 581 250 
531 (pokladna muzea) nebo na https://
prerovmuzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
11.8. vernisáž výstavy Dagmar Havlíčková 
– Modlitby, od 17.00 v Kapli přerovského 
zámku (Horní náměstí 1), Vystoupí violon-
cellista Marián Pavlík, vstup zdarma
17.8. Všichni tvoří na nádvoří – prázdni-
nový výtvarný workshop pod širým ne-
bem pro malé i velké, od 15.00 do 17.00 
na nádvoří přerovského zámku, vstupné 
20 Kč, za špatného počasí proběhne v in-
teriéru
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz nebo  www.
prerovmuzeum.cz 

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Výstava:
do 31.8. Strom roku – putovní výstava 
o stromech z finále soutěže Strom roku 
2021, skleník v městském parku Michalov 
(st, so, ne: 10.00–12:00, 12:30–16.00), 
vstup zdarma
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 htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci srpnu: 
1.8. – 31. 8. otevřeno denně kromě pon-
dělí 9.00 – 18.00 
Výstavy:
do 25.9. Poldi Habermann – sochy, ob-
razy – monografická prezentace aktuální-
ho díla sochaře pracujícího v kovu 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 je součás-
tí vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
2.–  7.8. Vivat Flauto – soubor zobco-
vých fléten Vivat Flauto vedený Blankou 
Vysloužilovou zpříjemní návštěvníkům 
prohlídku Helfštýna svým hudebním vy-
stoupením, více o souboru na www.vi-
vatflauto.cz
20. 8. Slavností zahájení Kovářského fóra 
– představení kovářskému týmu, který 
během Kovářského fóra (21.–26. srpna) 
vytvoří unikátní dílo, večer zakončený 
koncertem cimbálové muziky, slavnostní 
zahájení v 18.00 
21.–26.8. XXXIV. ročník Kovářského fóra 
– již tradiční akce, během které vytvoří 
kovářský tým před zraky návštěvníků uni-
kátní dílo, výtvor se stane součástí sbírky 
uměleckého kovářství hradu Helfštýn, živá 
tvorba bude k vidění v rámci vstupu do 
hradu od neděle do pátku (mimo pondělí)
26.–28.8.  XL. HEFAISTON – jubilejní 
40. ročník tradičního mezinárodního setká-

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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ní uměleckých kovářů na hradě Helfštýn, 
demonstrace kovářské tvorby na 10 pra-
covištích včetně historické hradní kovárny, 
výstava exponátů pod širým nebem, kovář-
ské soutěže, přednášky v Galerii na druhém 
nádvoří a mnoho dalšího, více informací na 
oficiálním webu www.hefaiston-helfstyn.cz 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/ 

 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
14.8. Setkání chovatelů
21.8. Bleší trhy
28.8. Setkání chovatelů

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH
Spálenec, pod hradbami
začátek koncertu 19.00
2.8. blues na hradbách – Blues Power (CZ)
9.8. funky na hradbách  – LUCKY JOE 
(CZ)
16.8. židovská hudba a klezmer na 
hradbách – Lechaim! Trio (UA/ CZ)
23.8. jazz – blues na hradbách – Simone  
Reifegerste Trio (D/CZ)
30.8. flamengo – latina na hradbách – 
Duende (CUB/CZ)

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM
Letní divadelní scéna u zámku
začátek představení 19.30
4.8. Trhi si, otče! (Divadlo BROD)
11.8. Lev v zimě (Divadlo Stodola)
18.8. Dokonalá svatba (Divadelní soubor 
Jiřího Voskovce)
25.8. Velká zebra aneb Jakže se jmenuje-
te? (Divadelní spolek Kroměříž)

KINO HVĚZDA
7.8. od 10.00 zpřístupnění protiatomo-
vého krytu, po prohlídce dokumentární 
snímek Do krytů, Přerove! 
30.8. 21.00 noční prohlídka krytu s živou 
osádkou 

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
31.8. Cesta kolem světa, 16.00 – 18.00 
hodin na Laguně 
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče, 
s informacemi o zájmových kroužcích, 
které budou na SVČ Atlas a Bios probíhat 
v novém školním roce, plnění zábavných 
úkolů a vystoupení dětí z taneční školy 
a gymnastiky
Přihlášky do zájmových kroužků již od 
konce srpna

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
1.8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Co ovlivňuje záněty v těle – Olga 
Župková
3.8. 
Výlet na rozhlednu Salaš, sraz na vlako-
vém nádraží v 7.40, odjezd vlakem 7.48, 
předpokládaný návrat 16.00 
4.8.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
8.8. – 12.8. ZAVŘENO
15.8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi

9.45 Moderní kostely na Moravě – Eva 
Tkadlecová
18.8. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory – Olga Župková 
22.8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
25.8. 
Výlet do Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově p. Radhoštěm pro prarodiče 
a vnoučata – sraz  8.35 u centra SO-
NUS, odjezd 8.45, předpokládaný návrat 
16.00, cena pro prarodiče 250 Kč, vnou-
čata zdarma; s sebou svačinku nebo pe-
níze na oběd, počet míst je omezený, je 
nutné se přihlásit u M. Krejčířové na tel.: 
777 729 521 nejpozději do 20. srpna
29.8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 O rozhlednách II. část – Martina 
Krejčířová
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, kde: Centrum SONUS, Pa-
lackého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
do 31.8. Prázdninová internetová vědo-
mostní soutěž „Kvíz na hlavu – Jak dobře 
znáte Česko?“ – soutěžní otázky na webu 
knihovny
do 31.8. Prázdninová internetová pozná-
vací soutěž „Přerovsko za objektivem“ 
– soutěžní fotografie na webu knihovny
Akce pro děti:
do 31.8. Barevné prázdniny s knihovnou 
– deskové hry, XBOX, piškvorky, soutěže, 
kvízy a další zábava na celé léto, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, v provozní době
do 31.8. Tvořivé úterky – malované plá-
těné tašky, půjčovna pro děti, Palackého 
1, každé prázdninové úterý v provozní 
době
Akce v místních částech:
do 31.8. Buď fit! – soutěže a retrohry pro 
děti, Čekyně, v provozní době
do 31.8. Velká prázdninová luštitelská 
soutěž, Dluhonice, v provozní době
do 31.8. Deskohraní, soutěže a kvízy, 
Kozlovice, v provozní době
do 31.8. Deskohraní, hry a soutěže, Pen-
čice, v provozní době
do 31.8. Tvořivé dílny – veselí ptáčci, Vi-
nary, v provozní době
do 31.8. Tvořivé dílny – veselý cyklista, 
Čekyně a Lýsky, v provozní době
do 31.8. Deskohraní, Henčlov, v provozní 
době
do 31 8. Tvořivé dílny – levandulová voň-
ka, Lověšice, v provozní době
do 31.8. Tvořivé dílny – kočky z novin 
a časopisů, Žeravice, v provozní době
do 31.8. Tvořivé dílny – papíroví žrouti, 
Újezdec, v provozní době
9.8. Seznamte se s Albi tužkou – knihy 
z edice Chytré čtení, Kozlovice, v provoz-
ní době

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Park Michalov, od 15.00

21.8. Academic Jazz Band
28.8. Entuziasté & Hot Jazz Šůtrs

GALERIE ESO

Kratochvílova 22
V měsíci srpnu budou v galerii přestaveny 
nové grafiky pražského malíře a grafika 
Tomáše Bíma. Ten neměl v minulém re-
žimu kvůli politickým posudkům rodičů 
zrovna na růžích ustláno. Vyučil se proto 
tiskařem a pracoval jako výtvarník Stát-
ního divadelního studia, navrhoval obaly 
gramofonových desek, katalogy, jako 
reklamní grafik navrhoval i psal reklamy 
a mnoho dalšího. Se svojí vlastní tvorbou 
se realizoval na mnoha samostatných 
i společných výstavách doma i po celém 
světě, ilustroval desítky knih, podílel se 
na řadě televizních a filmových projek-
tů. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích 
i soukromých sbírkách po celém světě. 
Dále budou v galerii k vidění obrázky, ze 
kterých dýchá pohoda a klid. Svou tvorbu 
zde bude vystavovat spisovatelka, hereč-
ka a malířka Iva Hüttnerová. Její obráz-
ky jsou návratem do „starých dobrých 
časů“, idylického světa plného drobných 
příběhů a laskavého humoru.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, 
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Krajiny vnější a vnitřní
Až do 26. srpna pokračuje výtvarná vý-
stava studentů Gymnázia Jakuba Škody, 
která je inspirována stejnojmennou kni-
hou od Václava Cílka. Na výstavě uvidíte 
i práce, které vznikly dříve a díky covidové 
karanténě nebyla možnost je vystavit. Ve-
dle portrétů, zátiší, kašírovaných objektů, 
balených soch najdete i díla reklamy nebo 
animace. Autory výtvarných děl jsou stu-
denti ve věku od dvanácti let do devate-
nácti let.
Jaroslav Anděl: SLOVA: SVĚDCI A PA-
CHATELÉ, 18. a 19.6 1945
I v srpnu pokračuje výstava Jaroslava An-
děla – výtvarníka, organizátora výstav, 
historika umění a pedagoga. 
Tato výstava přináší obrazy slov svědků 
a pachatelů jednoho z nejhrůznějších 
zločinů spáchaných příslušníky českoslo-
venské armády na Karpatských Němcích 
a Slovácích, kteří se vraceli po skončení 
války domů na Slovensko. Tento masakr 
se stal na Švédských šancích u Přerova 
18. a 19. června 1945. Vystavené práce 
zviditelňují tento proces výtvarnými pro-
středky, to jest symbolickým způsobem. 

Jednotlivé obrazy vybírají z výpovědí oči-
tých svědků a pachatelů textové pasáže, 
často jen jednotlivá slova a slovní spojení, 
a řadí je do různých souvislostí a konfron-
tací.

GALERIE VÝKLAD PASÁŽ
ŽENY – BOHYNĚ
Ve čtvrtek 4. srpna v 17 hodin proběhne 
v Pasáži vernisáž k nové výstavě v galerii 
Výklad. Na výstavě s názvem ŽENY – BO-
HYNĚ představí své obrazy Andrea Havlíč-
ková Bořutová. Autorka pochází z Přero-
va, vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti 
a dále obory restaurování a konzervace 
nástěnné malby a sgrafita v Litomyšli 
a v Pardubicích. Věnovala se restaurová-
ní nástěnných maleb a obrazů, velkofor-
mátové dekorativní a figurální nástěnné 
malbě, tyto principy pak ráda uplatňuje 
i v portrétním umění.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Jindřich Štreit: Lidé Přerova
Unikátní sérii, dokumentující život ve 
městě objektivem světoznámého umělec-
kého fotografa Jindřicha Štreita, nabíd-
ne letos hodová výstava v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. Soubor čtyř 
desítek velkoformátových fotografií, které 
autor pořídil při realizaci kolekce snímků 
s názvem Lidé Přerova, určených pro ka-
lendář vydávaný městem Přerov na rok 
2023, bude v galerii k vidění od 5. srpna 
až do konce září. 
Slavnostní zahájení hodové výstavy se 
uskuteční v Galerii města Přerova v pátek 
5. srpna v 17 hodin. Součástí vernisáže 
bude také křest stolního i závěsného ka-
lendáře na rok 2023.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Výstavní plocha EMOS, nám TGM 16
Jiří Jurda: Kované plastiky
Kované plastiky z umělecké dílny Jiřího 
Jurdy mladšího budou k vidění ještě po 
celý srpen v alternativní výstavní ploše 
na náměstí TGM 16 v Přerově. Výběr 
z díla uměleckého kováře zahrnuje jeho 
exteriérovou tvorbu či skici a fotografie 
jeho slavných realizací kovaných křížů. 
Výstava je osvětlena pro noční vidění a je 
prodejní.

RONDEL KŘIŽOVATKY 
Komenského-Žerotínovo náměstí-Šířava
Jiří Jurda: Sudičky
I v srpnu pokračuje výstava na alternativní 
výstavní ploše – kruhovém objezdu města 
Přerova. Zde je k vidění obří plastika Su-
dičky. Mytologická trojice je vysoká dva 
a půl metru a váží necelé dva metráky 
a navazuje tímto počinem na loňský první 
pokus dovést v létě umění do exteriéro-
vých prostor města a zpestřit tak nabídku 
letní výtvarné podívané v ulicích.

PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV
Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov a na koupališti 
v Penčicích naleznete na: www.sportovis-
te-prerov.cz

Změny v konání mohou být z důvodu ak-
tuální covid-19 situace vyhrazeny.
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Lidé Přerova – to je unikátní cyklus fotografií Jindřicha Štreita
Unikátní sérii, dokumentující život ve městě objektivem světoznámého uměleckého fotografa Jindřicha Štreita, nabídne letos hodová výstava v Ga-
lerii města Přerova na Horním náměstí. Soubor čtyř desítek velkoformátových fotografií, které autor pořídil při realizaci kolekce snímků s názvem 
Život a lidé Přerova, určených pro kalendář vydávaný městem Přerovem na rok 2023, bude v galerii k vidění od pátku 5. srpna až do konce září. 

„Fotografie zachycují život řadových Přero-
vanů i známých osobností. Snažili jsme se 

společně s profesorem Štreitem o takový 
výběr, který by nebyl prvoplánovým soci-

álním dokumentem. Na mnoha snímcích 
budou Přerov a jeho obyvatelé identifiko-
vatelní, zároveň však autor nepopřel sebe 
sama a mnohé záběry jsou ryze detailní 
a portrétní,“ přiblížila kurátorka výstavy 
Lada Galová. Jindřich Štreit fotografoval 
na přání města život v Přerově v různých 
podobách pro kalendář, který zachycu-
je místní obyvatele v mnoha lokacích. 
„Kalendář má posilovat pouto obyvatel 
s Přerovem, lidé se mají díky němu se svým 
městem ztotožnit a v kalendáři najít své 
vlastní zážitky a prožitky,“ přiblížil smysl 
více než půlročního fotografování ve měs-
tě – od loňského podzimu do letošního 
jara – Jindřich Štreit. Během svých toulek 
Přerovem zavítal na řadu kulturních, spo-
lečenských i sportovních akcí, navštívil ale 
i různé kroužky – gymnastiku, lukostřelbu, 
keramiku či teraristiku. Na snímcích v Ga-
lerii města Přerova tak budou k vidění lidé 
a známá přerovská prostředí. „Namátkou 
mohu jmenovat například Loutkové diva-

dlo, sokolské slavnosti, masopust, prostře-
dí hokejové šatny Zubrů, tříkrálové kole-
dování, pálení čarodějnic, kytarový rekord, 
jazzový festival a desítky dalších,“ přiblížila 
Galová. Speciální část tvoří také prostředí 
místních podniků a fabrik. „Fotografoval 
jsem v Precheze, Meoptě, Pekárně Racek 
nebo v železničním depu. Měl jsem mož-
nost zaznamenat práci policistů, hasičů, 
lékařů. Podíval jsem se do Ornitologické 
stanice, ke zvěrolékaři, byl jsem v Chari-
tě, v Michalově nebo dětském domově. 
Všechna tato prostředí společně tvoří 
nezaměnitelnou atmosféru Přerova v jedi-
nečném dokumentárním cyklu,“ doplnil 
věhlasný dokumentární fotograf Jindřich 
Štreit.
Slavnostní zahájení hodové výstavy se 
uskuteční v Galerii města Přerova v pátek 
5. srpna v 17 hodin, o hudební doprovod 
se postarají Kateřina a Petr Stojanovi. Sou-
částí vernisáže bude také křest stolního 
i závěsného kalendáře na rok 2023. (red)

Fotograf Jindřich Štreit už v Přerově vystavoval v květnu při příležitosti stého výročí 
přerovské Charity.  Foto: Anna Vojzolová

Měšťák vstoupí do podzimní sezony poctou Haně Hegerové
Stejně jako se první polovina roku 2022 nesla v Městském domě ve znamení symbolických oslav 125. výročí založení tohoto nejstaršího kulturního stánku 
Přerova, bude v tomto duchu pokračovat i celý podzimní program. Předprodej vstupenek na podzimní měsíce startuje ve středu 10. srpna v Městském 
informačním centru, předprodej na cyklus Setkání žánrů už o týden dříve ve středu 3. srpna. 

Září
Recitál složený ze šansonů Hany Hegerové 
v podání olomoucké zpěvačky Dany Chyti-
lové zahájí podzimní oslavy hned ve stře-
du 21. září. „Doprovodnou skupinu Dany 
Chytilové pod vedením pianisty Radima 
Linharta tvoří i hudebníci, kteří s Hanou He-
gerovou vystupovali dlouhá léta, a to kyta-
rista Zdeněk Fišer a kontrabasista Vít Fiala,“ 
uvedl manažer kultury Pavel Ondrůj. 
Třídenní program bude ale podstatně 
bohatší, podrobně jej zájemci najdou na 
www.mdprerov.cz.

Říjen
V říjnu bude Městským domem znít tra-
dičně jazz. V rámci už 39. ročníku Čes-
koslovenského jazzového festivalu dorazí 
v pátek 21. října například Lee Ritenour 
nebo o den později The Baylor Project 
z USA.  O týden později přijde na řadu 
klasika v provedení Moravské filharmonie 
Olomouc, která zahraje v rámci Slavnost-
ního koncertu ke Dni vzniku samostat-
ného československého státu. Příznivci 

divadla si přijdou na své s divadelní spo-
lečností Háta, která přiveze do Přerova 
hru Svatba bez obřadu.

Listopad
V úterý 1. listopadu návštěvníky Měšťá-
ku pobaví známý imitátor Petr Jablonský. 
Pro příznivce kapely Synkopa je přichystán 
v sobotu 12. listopadu jedinečný projekt 
„Tenkrát v osm po 25 letech - Jardo, děku-
jeme“. Úvodní část večera bude věnována 
symbolickému rozloučení a vzdání pocty 
Jaroslavu Wykrentovi. Program bude po-
kračovat taneční zábavou, která vyvrcholí 
o půlnoci videodiskotékou pod názvem 
Dvacet pět let za třicet minut. Premiéro-
vě zahraje nová kapela Synkopa, která 
pokračuje v hudební tradici této přerov-
ské legendy. „Milovníci rockového baletu 
ocení projekt Celloween přerovské skupi-
ny Arrhythmia, naplánovaný na pondělí 
14. listopadu. Obdivovatele kapely Plavci 
a Jana Vančury potěší jejich koncert v úterý 
15. listopadu. Hned v následujícím týdnu je 
vystřídá 4TET v čele s Jiřím Kornem, který 

přijede do Přerova v úterý 22. listopadu,“ 
vybírá z nabídky Městského domu Ondrůj. 

Prosinec
Adventní čas uvede tradiční koncert On-
dřeje Havelky a jeho Melody Makers ve 
středu 7. prosince.  Oblíbená talkshow 
Nevyžádané rady představí Zbigniewa 
Czendlika a Marka Orko Váchu v pondělí 
12. prosince. Konec roku uzavře v pátek 
30. prosince oblíbený Silvestr nanečisto 
s kapelami Re-Vox a Šediváci.

Setkání žánrů pokračuje
O první zahajovací koncert pokračovacího 
cyklu Setkání žánrů se postará ve středu 
9. listopadu ďábelský houslový virtuóz 
Ivan Herák, který bude na prknech Měst-
ského domu vystupovat s cikánskou kape-
lou.  Další koncert cyklu přenese ve středu 
14. prosince posluchače v čase, a sice na 
Hudbu královských dvorů v interpretaci 
Richarda Závady a Jakuba Michla. Kon-
certy začínají vždy v 19 hodin v Městském 
domě, předprodej výhodného abonmá je 

v Městském informačním centru, veškeré 
informace návštěvníci najdou na webových 
stránkách www.mdprerov.cz nebo www.
setkanizanru.cz. Podrobné informace do-
stanou i prostřednictvím dotazu na e-mail 
predprodej@kis-prerov.cz. Cena přenos-
né zvýhodněné abonentky je 950 korun, 
jednotlivé vstupné činí 350 korun, držitelé 
průkazů ZTP, ZTP/P zaplatí 500 Kč. 

Taneční odpoledne pro seniory
V průběhu celého podzimu jsou pro star-
ší a pokročilé vždy od 13.30 hodin opět 
připravena jejich oblíbená nedělní taneční 
odpoledne se skupinami Harmony nebo 
MILI. „Podrobnosti mohou zájemci vyčíst 
pravidelně v Přerovských listech nebo na 
plakátku s programem, který je k dispo-
zici v Městském informačním centru na 
náměstí TGM,“ připomněl Ondrůj. Doda-
tečné změny programu včetně aktuálního 
přehledu plesů, které vzhledem k zájmu 
některých přerovských středních škol za-
čnou zcela netradičně už v říjnu, jsou na 
webu www.mdprerov.cz. (red)


